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INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Atividades Acadêmicas tem por objetivo

apresentar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração
desenvolvidas por docentes, servidores técnico-administrativos e discentes do

Centro de Educação, em 2014. Desempenha, também, o importante papel de
controle e de acompanhamento das atividades planejadas no Plano

Quadrienal de Gestão do CE - 2011-2015, buscando permanentes ajustes com
vistas à promoção da melhoria da qualidade do trabalho realizado.

O ano de 2014 se constituiu como um ano de muitos desafios e de

conquistas para a área de educação, tanto internamente quanto no que diz

respeito às interlocuções mais amplas com os outros centros acadêmicos, com
o sistema público de ensino e com as outras instituições de ensino superior no
estado do Rio Grande do Norte. Avalia-se que a implantação da área de
educação em Centro Acadêmico, em 2011, favoreceu interlocuções mais

amplas com outras unidades da UFRN, essenciais para as políticas de

formação docente, permitindo um debate profícuo nos Conselhos Superiores,
em suas Câmaras e Comissões, oportunidades estratégicas para intervenções

e contribuições aos interesses institucionais, particularmente no que diz respeito
aos aspectos didáticos e pedagógicos da educação superior.

Este Relatório prioriza a apresentação das ações previstas e realizadas

em 2014, no Plano de Gestão 2011-2015, e está estruturado em quatro partes:
uma primeira parte em que são detalhadas as metas previstas para 2014; a
segunda parte revela informações sobre o perfil de cada Unidade que

compõe o CE, formando o seu próprio perfil; a terceira parte é composta do

detalhamento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas;
e a quarta e última parte que apresenta elementos sobre o exercício

financeiro da Unidade, extraídos do SIPAC/UFRN. As informações foram

sistematizadas com base nos dados fornecidos pelas diferentes Chefias,
Coordenações e Direções de Unidades, recolhidas no Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas, além dos documentos e projetos
elaborados pelo próprio Centro.

Diante do exposto, destaca-se que as informações estão permeadas de

avaliações e proposições elaboradas no processo de confecção desse
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Relatório, tendo em vista a necessidade de avaliação contínua das ações

para a definição de políticas que contribuam para consolidar os trabalhos da
área de educação na UFRN, no estado e no país, contribuindo para a
melhoria da educação pública e para a democratização do acesso e da

permanência de jovens e adultos no ensino superior, com sucesso em suas
aprendizagens e crescimento humano, e para o avanço da educação básica
no estado, em especial no que se refere à formação inicial e continuada de
professores.

1. DIRETRIZES, LINHAS DE AÇÃO E METAS PARA 2014
O Plano Quadrienal de Gestão do Centro Educação 2011-2015 definiu

cinco diretrizes orientadoras, desdobradas em linhas de ação, cada uma
delas contendo um certo número de metas a serem alcançadas, de acordo
com o cronograma estabelecido anualmente, além de informações sobre a

forma de acompanhamento e avaliação. No quadro nº 04, abaixo, indicamos
apenas as metas a serem alcançadas, em 2014, em relação com as linhas de
ação e as diretrizes definidas no Plano:

Quadro nº 04 – Diretrizes, Linhas de Ação e Metas do Plano para 2014

DIRETRIZ: EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
LINHA DE AÇÃO
METAS PREVISTAS
2. Concluir, até 2014, a implantação de todos os
1. Fortalecimento dos cursos de semestres do projeto pedagógico do Curso de
graduação e de pós-graduação Pedagogia, em um processo de avaliação
presenciais
e
a
distância, permanente para ajustes na estrutura curricular.
assegurando
qualidade 5. Atualizar, até 2014, a proposta curricular do curso
acadêmica e integração com a de pedagogia para a abertura de 30 vagas em
pesquisa e com a extensão.
Libras.

2. Implantação dos Laboratórios
de Ensino-Aprendizagem e de
Políticas Educacionais.

3. Consolidação da Política de
Formação Inicial de Professores
para a Educação Básica, em

4. Realizar, por área específica, em 2013 e 2014,
ateliês e oficinas para planejamento de cursos e
aulas, produção de materiais didáticos e discutir
questões teóricas e práticas, de modo que os futuros
educadores se habilitem a desenvolver práticas de
ensino autônomas e significativas para as suas
aprendizagens.
5. Realizar, em 2013 e 2014, Seminários de Avaliação
das atividades desenvolvidas nos laboratórios.
1. Realizar, até 2015, a reestruturação da proposta
das disciplinas pedagógicas das Licenciatura.
3. Ampliar, até 2015, os estágios supervisionados no

4

articulação aos demais Centros
Acadêmicos que desenvolvem
cursos de licenciatura.

4. Consolidação de Política de
Internacionalização
e
de
Mobilidade estudantil, com a
ampliação de programas de
intercâmbio
nacionais
e
internacionais

5. Fortalecimento da pesquisa e
da formação de pesquisadores
em educação, com incentivo à
integração entre graduação e
pós-graduação,
difusão
da
produção
acadêmica
e
socialização de conhecimentos
na área.

6. Fortalecimento e ampliação
das ações de extensão, com a
valorização dessas atividades
como componentes formativos
em cursos de graduação e de
pós-graduação
e
como
espaço/programa de formação
continuada junto aos docentes
da Educação Básica

Núcleo de Educação da Infância (NEI) e na Unidade
de Educação Infantil (UEI).
4. Apoiar integralmente, até 2015, as reuniões
semestrais do Fórum das Licenciaturas.
5. Desenvolver, durante o quadriênio, ações junto ao
MEC e à Reitoria para dar continuidade a programas
estratégicos para a formação inicial de professoras e
para o fortalecimento das licenciaturas como o
Programa PRODOCÊNCIA, o Programa PIBID e outros
projetos de ensino.
6. Manter, no período 2011-2015, articulação e
parceria com a SEEC/RN e SME/ Natal e outras
instituições.
1. Ampliar em 20% os convênios nacionais e
internacionais do CE.
2. Criar condições, durante o período 2011-2015, para
a mobilidade de alunos da graduação e da pósgraduação, tanto em nível nacional, como em nível
internacional.
4. Apoiar, até 2015, a vinda de estudantes
estrangeiros para programas de estudos no Centro de
Educação.
5. Consolidar, até 2015, as ações vinculadas aos
convênios nacionais e internacionais do Centro de
Educação.
1. Incentivar, no quadriênio 2011-2015, os estágios de
pesquisa e os estágios pós-doutorais, no país e no
exterior.
2. Consolidar os Grupos de Pesquisas existentes e
apoiar, durante o período, a criação de novos grupos
e desenvolvimento de redes de pesquisa.
4. Desenvolver, a partir de 2011, uma Política editorial,
de modo a garantir a produção científica dos
docentes e discentes pós-graduandos.
5. Ampliar a participação de docentes e discentes
em eventos nacionais e internacionais, de modo a
garantir a publicação de trabalhos em Anais de
Colóquios e Congressos.
6. Incrementar a produção científica dos docentes e
discentes, fortalecendo a Revista Educação em
Questão e criando outros canais de publicação de
artigos, livros materiais didático-pedagógicos.
7. Ampliar, até 2015, o número de docentes com
bolsas de produtividade em pesquisa.
8. Aumentar, em 10%, o número de docentes com
publicações
em
periódicos
internacionais
qualificados.
1. Ampliar, entre 2012-2015, o número de projetos
coordenados por docentes do CE e o número de
cursos de especialização, em especial os cursos
decorrentes das demandas do sistema público de
ensino e do MEC.
3. Ofertar, em 2013 e 2014, no âmbito dos laboratórios
de ensino-aprendizagem, de cursos para a
atualização de professores da educação básica.
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DIRETRIZ: GESTÃO DE PESSOAS
METAS PREVISTAS
1. Implementar, desde 2011, em acordo com os
departamentos e as unidades suplementares, o plano
de formação de docentes e servidores técnicoadministrativos.
2. Ofertar, no período 2011-2015, pelo menos um curso
anual de aperfeiçoamento pedagógico dos
1. Construção de um plano de
professores do CE, no âmbito do Programa de
formação continuada com os
Atualização
Pedagógica
(PAP)
–
Departamentos
e
Unidades
PROGRAD/PROGESP.
Suplementares para qualificação
3. Ofertar, no período 2011-2015, no âmbito do
e titulação do corpo docente e
Programa de Capacitação da PROGESP, pelo menos
dos
servidores
técnicoum curso anual de capacitação cujos conteúdos
administrativos.
programáticos sejam compatíveis com o cargo
ocupado pelo servidor e com os ambientes
organizacionais.
5. Oferecer, durante o período 2011-2015, as
condições necessárias para os docentes realizarem
seus programas de formação pós-doutoral.
1. Manter, durante a gestão 2011-2015, o programa
de afastamento de docentes e servidores técnicoadministrativos para participar de eventos científicos,
culturais e de formação.
3. Manter, conjuntamente com Departamentos e
2. Incentivo à participação dos
Unidades Suplementares, uma agenda anual de
docentes
e
dos
servidores
comemorações de datas significativas para docentes
técnico-administrativos
em
e servidores técnico-administrativos.
eventos culturais, científicos, em
4. Promover, em articulação com a Pró-Reitoria de
atividades
de
formação
e
Gestão de Pessoas (PROGESP), pelo menos uma
fortalecimento da comunicação
atividade anual de ginástica laboral destinada a
e das interações entre servidores.
docentes e servidores técnico-administrativos.
5. Elaborar, anualmente, em colaboração com os
Departamentos e Unidades Suplementares, um
calendário de eventos acadêmicos, culturais e
administrativos do Centro de Educação.
3. Ampliação do quadro de
pessoal docente e técnicoadministrativo, assegurando as
condições
para
o 3. Realizar, a partir de 2012, reuniões anuais entre
desenvolvimento do trabalho de gestores e servidores para analisar e avaliar as
todos os setores e as atividades necessidades de pessoal em cada setor.
de ensino que constituem o
Centro de Educação.
LINHA DE AÇÃO

DIRETRIZ: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
LINHA DE AÇÃO
METAS PREVISTAS
1. Ampliação dos espaços físicos 6. Instalar, até 2014, no andar destinado à pósdestinados
a
atividades graduação, no NEPSA II, espaços de interatividade
acadêmicas e administrativas do virtual e laboratório de documentação e de memória
CE.
da educação.
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2. Melhoria das condições de
trabalho
dos
docentes
e
servidores técnico-administrativos
e
das
condições
de
funcionamentos das unidades
administrativas.
4. Paisagismo e ambientação
dos espaços internos e externos
do CE.

8. Mobiliar e equipar, em 2013-2014, com recursos
advindos da CAPES (Programa LIFE), os laboratório de
ensino e aprendizagem, de políticas públicas
educacionais e de tecnologia educacional.
6. Elaborar, a partir de 2011, e manter atualizada a
Home Page do CE e de suas unidades.

DIRETRIZ: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

LINHA DE AÇÃO
1.
Planejamento
para
a
participação dos docentes do
Centro nas demandas para a
área
de
educação,
apresentadas pelo Ministério da
Educação, Secretarias Municipais
e Estadual e Conselhos Estadual
e Municipal de Educação,
fortalecendo as relações com a
Educação Básica.
2. Fortalecimento das relações
acadêmicas
com
outras
Instituições de Ensino Superior do
estado e do país, e também com
instituições
e
agências
de
fomento à pesquisa e ao ensino.

3.
Fortalecimento
do
entrosamento entre a Direção do
CE
e
as
Chefias
de
Departamentos,
as
Coordenações da Graduação,
da
Pós-Graduação,
das
Disciplinas
Pedagógicas
das
Licenciaturas,
da
Formação
Continuada e as Unidades
Suplementares da área.

METAS PREVISTAS

3. Participar, de 2012 a 2015, de todas as reuniões do
Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação
Docente.

1. Ampliar, em pelo menos 30%, o intercâmbio com
instituições, associações e grupos de pesquisadores
estrangeiros.
3. Ampliar, em pelo menos 30%, os projetos de
financiamento, junto aos órgãos e agências da
administração pública (municipais, estadual e
federal) assegurando a participação da área nas
demandas por uma educação pública de qualidade.
2. Promover, anualmente, juntamente com os
Departamentos e Unidades Suplementares, os
encontros
de
reprogramação
(avaliação
e
planejamento) das atividades acadêmicas das
diferentes unidades.
3. Realizar, a cada semestre, juntamente com os
departamentos, e coordenações de cursos, reuniões
para analisar e acompanhar as avaliações dos
docentes pelos discentes.
5. Divulgar, semestralmente, nas reuniões do CONSEC
relatório financeiro contendo a aplicação dos
recursos orçamentários.
6. Realizar encontros periódicos com os servidores
técnico-administrativos, e pessoal terceirizados, para
planejar estratégias, com vistas a empreender
melhorias nas relações de trabalho e nos
procedimentos administrativos.

DIRETRIZ: PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INSERÇÃO SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO

LINHA DE AÇÃO
3. Ampliação de projetos e
programas
acadêmicos
que
fortaleçam a interação com os

METAS PREVISTAS
1. Expandir, em pelo menos 30%, os projetos e os
programas destinados à comunidade e ao sistema
público de ensino.
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diferentes
segmentos
da
sociedade
e
dos
sistemas
públicos de ensino, reafirmando
o compromisso social do CE com
a formação cidadã e a melhoria
da qualidade da educação.

3. Aumentar, a cada ano, o número de docentes e
discentes a participar da CIENTEC

As metas, acima referidas, foram atingidas, com maior ou menor

intensidade, no ano de 2014, como se pode constatar, ao longo deste
relatório,

revelando a

coerência

e

as

relações

entre

as

desenvolvidas e o Plano de Gestão para o quadriênio 2011-2015.

atividades

2. PERFIL DA UNIDADE
O Centro de Educação (CE), criado pela Resolução 009/2008 –

CONSUNI, alterado pela Resolução nº 017/10, de 29/12/2010 e instalado em 23
de maio de 2011, integra os Departamentos de Práticas Educacionais e

Currículo (DPEC) e de Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE), os Cursos

de Graduação e Programas de Pós-Graduação e de Formação Continuada,
a Unidade Suplementar Núcleo de Educação da Infância/Colégio de

Aplicação - NEI/CAp, as coordenações dos Cursos de Pedagogia, presencial e
a distância, e das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas e os Laboratórios

de Formação Docente. Na sequência, será apresentado o perfil de todas
essas Unidades que compõem o CE, com o objetivo de permitir uma melhor
compreensão de seu funcionamento.

1.1 O Departamento de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC) é

responsável pela oferta semestral de componentes curriculares aos cursos de

Pedagogia, presenciais e a distância, e às demais licenciaturas voltadas para

a formação de professores do ensino fundamental (séries finais) e do ensino
médio.

No primeiro semestre de 2014, o DPEC contou com um corpo docente

constituído de cinquenta e um (51) docentes, sendo trinta e seis (36)
professores efetivos, treze (13) professores substitutos e dois (02) professores

temporários. No segundo semestre (2014.2), foi identificado um total de

quarenta e nove (49) docentes, sendo trinta e cinco (35) efetivos, doze (12)

substitutos e dois (02) professores temporários. Como se pode notar, houve
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uma variação no número de docentes de um semestre para o outro, tanto no
quadro de professores permanentes, que passou de trinta e seis (36) para trinta

e cinco (35), como no quadro de professores substitutos, que foi de treze (13)
substitutos no primeiro semestre, para doze (12) no segundo, conforme o
gráfico nº 01, abaixo:

Fonte: DPEC

Comparando-se com o ano de 2013, constata-se que o DPEC perdeu,

em 2014, três professores permanentes, nas áreas de Didática e Ensino de

Língua Portuguesa, Didática e Ensino de Matemática, Currículo e Educação
de Jovens e Adultos, por motivo de aposentadoria de dois professores e
demissão de outro, como se pode notar no gráfico nº 02, abaixo:

Fonte: DPEC

No que se refere à contratação de professores substitutos e temporários,

nota-se que houve, em 2014, um aumento do número de professores

substitutos e temporários contratados pelo DPEC, comparando-se com o ano
de 2013, em função justamente de aposentadorias, demissão e afastamentos

para tratamento de saúde, licença gestante e estágio de formação doutoral.
Além disso, o departamento conta com alguns professores cedidos para
9

órgãos

públicos

ou

assumindo

atividades

administrativas

Universidade, como se pode confirmar no quadro nº 01, abaixo:

na

própria

Quadro nº 01- Perdas definitivas e provisórias do DPEC em 2014

Afastamentos e perdas docentes do DPEC em 2014
Função Administrativa
Licença para Pós-Doutorado
Licenças para tratamento de saúde e gestante
Aposentadorias
Demissões
Cessão para outros órgãos
Fonte: DPEC

Nº de Docentes
03
02
02
02
01
01

Os professores efetivos do DPEC são todos doutores, em regime de

Dedicação Exclusiva, e distribuídos nas seguintes classes: vinte (20) adjuntos,
onze (11) associados e quatro (04) titulares. Comparando-se o número de

perdas em 2014, com o número de professores permanentes distribuídos por

classe, observa que o DPEC perdeu dois (02) professores, na classe de adjunto,
em relação a 2013, um (01) docente da classe de associado e manteve os

mesmos quatro titulares de 2013, conforme se pode acompanhar no gráfico nº
03, abaixo:

Fonte: DPEC

A grande maioria dos docentes permanentes do DPEC desenvolve

pesquisas científicas e produções acadêmicas relevantes para a instituição,
considerando a inserção desses profissionais em diferentes Programas de PósGraduação da UFRN: Programa de Pós-Graduação em Educação, Programa

de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem e Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, Programa de Pós-
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Graduação em Ensino de Artes, além de seu envolvimento em projetos de
ensino e extensão.

O DPEC conta, em seu quadro, com dois (02) servidores técnico-

administrativos, graduados, sendo que um deles realiza curso de mestrado em
Antropologia Cultural. O Departamento conta, ainda, com a colaboração de
dois (02) bolsistas de apoio técnico.

1.2 O Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE)

tem como responsabilidade o desenvolvimento de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, que envolvem componentes curriculares constituintes da

formação do educador, atuando tanto na licenciatura em Pedagogia,
quanto nas demais licenciaturas, sejam humanas, biológicas ou tecnológicas,
presenciais e a distância. A importância do trabalho que o DFPE desenvolve
no ensino, na pesquisa e extensão alcança, ainda, as estruturas curriculares de
cursos

que

não

Fonoaudiologia.

habilitam

para

a

licenciatura,

como

Nutrição

e

Em sua estrutura funcional, o DFPE congrega quarenta e oito (48)

professores, dentre os quais trinta e sete professores efetivos (37), sete (07)

substitutos e quatro (04) professores temporários. Em 2014, o DFPE contou com
a colaboração de mais dois (02) professores, provisoriamente lotadas, de
maneira regular, com regime de 40 horas e dedicação exclusiva, provenientes

da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Federal de

Rondônia. Do total de professores efetivos, trinta e quatro (34) atuam em
regime de dedicação exclusiva e três (03) em regime de 20 horas semanais.

Antes de 2013, eram quatro (04) professores efetivos, na área de Libras,

em regime de 20 horas semanais, mas, em 2013 e 2014, o Departamento
solicitou e obteve a modificação do regime de trabalho de dois (02) desses

quatro (04) professores, que passaram do regime de vinte horas para o regime

de dedicação exclusiva, dentro de uma política departamental que procura
incentivar a qualificação dos professores em regime de 20 horas, com vistas à

mudança de regime para a dedicação exclusiva, como mostra o gráfico nº 4,
abaixo:
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Procura-se, assim, com a qualificação e a mudança de regime, criar

condições

para

um

trabalho

mais

qualificado

dos

docentes,

em

conformidade com o Plano de Gestão do Centro 2011-2105 que prevê, como
uma de suas principais diretrizes “a Expansão e a Qualificação da Formação

dos Profissionais da Educação”. No que concerne à carreira dos professores e
sua respectiva ascensão funcional, encontram-se eles na seguinte situação,

em 2014: três (03) professores titulares, quinze (15) professores associados,
quinze (15) professores adjuntos, um (01) professor assistente e três (03)

professores auxiliares. A situação do DFPE, em 2014, no que se refere à carreira

docente, se mantém semelhante à situação de 2013, com acréscimo apenas
na categoria dos professores adjuntos, conforme gráfico nº5, a seguir:

Fonte: DFPE

Apesar da aposentadoria de alguns docentes, o quadro de professores

efetivos não foi significativamente alterado em função da realização de
concurso e da entrada de novos professores, tanto em 2013, como em 2014.
DPEC,

Os professores permanentes do DFPE, à maneira dos professores do
desenvolvem

pesquisas

científicas

e

produções

acadêmicas

importantes para a instituição, considerando a inserção desses profissionais no
Programa de Pós-Graduação em Educação, onde desenvolvem também

atividades ligadas às diferentes linhas que compõem o programa. Quanto ao
corpo técnico-administrativo, o Departamento de Fundamentos e Políticas da

Educação conta com um servidor graduado, e realizando curso de mestrado,

na área de Psicobiologia, e um servidor com mestrado, na área de Direito,
além do apoio técnico de dois bolsistas, estudantes de graduação na
instituição.
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Seguindo metas do Plano Quadrienal do Centro de Educação que

visam “incentivar, no quadriênio 2011-2015, os estágios de pesquisa e os
estágios pós-doutorais, no país e no exterior” (p.38) e “oferecer [...] as
condições necessárias para os docentes realizarem seus programas de

formação pós-doutoral” (p.54), os dois departamentos têm permitido o

afastamento de seus docentes para este tipo de qualificação. Em 2014, como
nos anos anteriores, mais dois professores do DPEC e um do DFPE foram

liberados para a realização de pós-doutorado no Brasil e no Exterior, como
mostra o quadro nº 02, abaixo:

Quadro nº 02 – Docentes Afastados para pós-doutorado em 2014

Docente
André Ferrer Pinto Martins
Marisa Narcizo Sampaio
Mariângela Momo

Departamento
DPEC
DPEC
DFPE

Fonte: DPEC/DFPE

País
Inglaterra
Espanha
Brasil

Período
2013-2014
2014-2015
2014-2015

1.3 O Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp), unidade suplementar

do CE, é uma Escola de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte/UFRN, regulamentada pela Resolução nº 002, de 15 de janeiro de 2002,
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, de acordo com o Art.

10 do Estatuto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com o Art.

74 do Regimento Geral da Universidade. É identificada como Unidade de

Educação Básica, caracterizando-se como instituição pública de ensino

mantida pela União e integrada ao Sistema Federal de Ensino, funcionando
como campo de estágio para diferentes cursos da UFRN, pesquisa, extensão e
formação continuada de professores para a educação básica.
manutenção

financeira

do

NEI/CAp/UFRN

é

de

responsabilidade

A
e

competência da Universidade e do Ministério da Educação, por meio de

recursos financeiros oriundos das negociações com o Conselho de Dirigentes

das Escolas Básicas das Instituições Federais de Ensino Superior (CONDICAp). A
Unidade oferece à comunidade uma educação de qualidade para crianças

da Educação Infantil (de 6 meses à 5 anos) e dos primeiros anos do Ensino
Fundamental ( de 6 anos à 8 anos). O ingresso das crianças é feito a partir da

publicação de edital para a realização de um sorteio, aberto à comunidade

em geral. Os alunos do NEI/CAp pertencem a diferentes classes sócio13

econômicas, assim como residem em diferentes bairros da cidade. O corpo
docente da unidade é formado por quarenta e cinco (45) professores efetivos,

em regime de dedicação exclusiva (DE), e treze (13) professores substitutos, em
regime de quarenta (40) horas, sendo que, todos eles, ingressaram na carreira
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) através de concurso público
federal.

Quanto à titulação, dos quarenta e cinco (45) docentes que fazem

parte do quadro de professores efetivos do NEI/CAp, oito (08) são doutores,
dezoito (18) são mestres, dezoito (18) tem especialização e um (01), apenas é

graduado. Quanto aos professores substitutos, no que se refere à titulação, dos
treze (13) docentes em atividade, dois (02) são mestres, nove (09) possuem

especialização e dois (02) possuem graduação, como mostra o quadro nº 03,
a seguir:

Quadro n° 03 – Professores efetivos e Substitutos do NEI/CAp -2014
Docentes
Efetivos
Docentes
Substitutos
TOTAL

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Total

02

09

02

-

13

01
03

18
27

18
20

08
08

45
58

Em termos percentuais, considerando a titulação, o corpo docente

efetivo do NEI/CAP conta com 18% de doutores, 40% de mestres, 40% de

especialistas e, apenas, 2% de graduados, conforme mostra o gráfico nº 06 ,
abaixo:

A categoria de professores substitutos apresenta, no que diz respeito à

titulação, os seguintes percentuais: 15 % de mestres, 69% de especialistas e 16%
de graduados, segundo o gráfico nº 07 , a seguir:
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Os professores do NEI/CAp, à maneira das demais unidades do Centro,

desenvolvem atividades de ensino, projetos de pesquisa e ações de extensão,
considerando a inserção desses profissionais no Programa de Formação
Continuada, onde atuam em cursos de capacitação e de especialização, e a

sua participação em grupos de pesquisas voltados para compreensão da

problemática da infância. Além dos docentes, fazem parte da equipe dessa

unidade quinze (15) bolsistas de apoio técnico administrativo, doze (12)
funcionários

terceirizados

e

vinte

e

nove

(29)

funcionários

técnico-

administrativos. Os vinte e nove (29) servidores técnico-administrativos estão
distribuídos nas seguintes funções: seis (06) assistentes administrativos, um (01)

técnico em assuntos educacionais, um (01) psicólogo, dois (02) nutricionistas,
um (01) auxiliar de nutrição, um (01) bibliotecário, um (01) auxiliar de
biblioteca, três (03) porteiros, sete (07) auxiliares de creche, dois (02)
cozinheiros, um (01) auxiliar de cozinha, um (01) servente de limpeza, um (01)
mecanógrafo e um (01) motorista.

1.4. O Centro de Educação, em seu Plano de Gestão para o quadriênio

2011-2015, assume compromissos com a qualificação dos profissionais da

educação, manifestados em vários itens de suas linhas prioritárias de ação
(CE, Plano de Gestão, Quadriênio 2011-2015, p.36 e seguintes). Com esse

compromisso, o CE teve, em 2014, como uma de suas ações prioritárias a
consolidação e a implantação dos laboratórios de ensino-aprendizagem, de
políticas

públicas

educacionais

e

de

tecnologia

educacional.

Para

consolidação desses Laboratórios, o CE participou, em 2012, de Edital da
CAPES, com uma proposta de criação de Laboratórios Interdisciplinares de

Formação de Educadores (LIFE), como espaço articulador de diferentes cursos
15

de licenciatura, na tentativa de promover novos percursos formativos dos
graduandos, com vistas a incorporar princípios como a flexibilidade, a

interdisciplinaridade, a articulação entre teoria e prática, a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão e a inovação científica, tecnológica e

pedagógica. Com os recursos advindos da CAPES foi possível, em 2014,

atender uma das metas do Plano de Gestão (CE, Plano de Gestão, Quadriênio
2011-2015, p.37), destinando e equipando alguns espaços do Centro para o

funcionamento desses laboratórios. A possibilidade do Centro de Educação

dispor de um espaço comum para as diferentes áreas das licenciaturas vai,
pois, permitir a coordenação de ações articuladas com os demais Centros e
Departamentos, especialmente, aqueles que já dispõem de laboratórios,
como é o caso de Química, Física, Biologia e Matemática. Nesse contexto, e
com a construção de um prédio de aulas exclusivamente para o CE, a

comissão encarregada de elaborar proposta de reformulação do regimento
interno do Centro de Educação discutiu, em 2014, a possibilidade de
integração

Laboratórios

desses

laboratórios

Interdisciplinares

em

de

uma

estrutura

Formação

única

Docente,

denominada

diretamente

subordinados ao Centro e compreendendo o Laboratório de EnsinoAprendizagem (LEA), o Laboratório de Políticas Públicas Educacionais (LAPPE)

e o Laboratório de Tecnologia Educacional (LTE) . A criação de Laboratórios
Interdisciplinares

de

Formação

Docente

permitirá,

assim,

uma

maior

integração entre os diferentes cursos de formação docente, a articulação
entre os programas institucionais para o ensino básico, o desenvolvimento de
projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, além da produção e

experimentação de materiais didático-pedagógicos voltados à formação
inicial e continuada de professores.

O Centro de Educação conta ainda, em sua estrutura organizacional,

com três programas: o Programa de Graduação, o Programa de PósGraduação e o Programa de Formação Continuada.

1.5 O Programa de Graduação é composto dos cursos destinados à

formação inicial de profissionais da educação que atuam como docentes nas
séries iniciais do ensino fundamental e da educação infantil, como

coordenadores pedagógicos e gestores em instituições escolares dos
diferentes graus de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e
16

como formadores de recursos humanos em instituições não escolares ou em
instituições de Educação Especial. Os docentes do CE participam também de
cursos de licenciatura presenciais e a distância que formam docentes de

áreas específicas para atuar nas últimas séries do ensino fundamental e no
ensino médio. Assim sendo, o Programa de Graduação compreende:



Cursos de Licenciaturas em Pedagogia (presencial e a distância)

Formação Pedagógica nos Cursos de Licenciatura da UFRN (presencias
e a distancia).

A formação pedagógica dos cursos de licenciatura conta com a

coordenação e o conselho pedagógico das licenciaturas, e tem como
objetivo promover a integração entre os diferentes cursos de licenciatura e as
unidades acadêmicas e laboratórios do CE, além de acompanhar a

execução dos estágios supervisionados de formação de professores, de modo

a contribuir para formulação de propostas de políticas de formação para
docentes do ensino básico.

No que se refere à Graduação em Pedagogia, o Centro contabilizou, em

2014, um total de mil duzentos e noventa e quatro (1.294) alunos, ou seja,
cento e vinte e sete (127) alunos a mais que em 2013, conforme o gráfico nº
08, a seguir:

Fonte: SIGAA

1.6 O Programa de Pós-Graduação é constituído pelos cursos (stricto

sensu), ofertados pelo PPGED, na área de educação, destinados a candidatos
graduados que desejem aprofundar estudos e pesquisas na área de
educação, e compreendem:



Curso de Mestrado;

Curso de Doutorado.
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O PPGEd

vem se consolidando como um espaço reconhecido de

qualificação profissional de Mestres e Doutores, de produção e de difusão de

conhecimento na área da Educação, nas regiões Norte e Nordeste,
destacando-se, na formação de quadros docentes para instituições públicas e
privadas e, de modo particular, para o sistema público de ensino. Contribui,
dessa forma, para uma educação democrática e de qualidade para a
sociedade.

O PPGEd desempenha também papel importante, em articulação com

os Departamentos do Centro de Educação, na formação de quadros

docentes para a própria UFRN e para o sistema de ensino, notadamente, por

meio do Curso de Pedagogia e das demais Licenciaturas. Essa ação tem
demarcado uma atuação do PPGED, no sentido de fortalecer os cursos de
graduação com os quais estabelece relação. Tal atuação se expressa tanto
no envolvimento de alunos em projetos de pesquisa, quanto na produção de

conhecimento sobre a realidade da educação brasileira, com destaque para
as particularidades locais e regionais, que se transformam em conteúdos
abordados nas aulas ministradas pelos dos docentes na graduação.

O Programa assume a Educação como área de concentração e tem

por objetivos: promover estudos e pesquisas sobre a educação, nas suas mais
distintas formas, dimensões e orientações teórico-metodológicas, preservada a
organicidade

da

estrutura

curricular

estabelecida

entre

a

área

de

concentração, linhas e projetos de pesquisa; oferecer cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu voltados para a formação científica de

pesquisadores e docentes em Educação, nos cursos de especialização,
mestrado e doutorado; estabelecer relações de cooperação com os órgãos
que desenvolvem a educação básica, contribuindo para a melhoria das

políticas e ações educativas; promover política de cooperação internacional,
fortalecendo os intercâmbios entre docentes e discentes do Programa e

abrindo novos espaços de colaboração, buscando a excelência da pós-

graduação; desenvolver políticas de integração e de solidariedade com
outros programas de pós-graduação, com vistas ao desenvolvimento da

pesquisa e da pós- graduação no Estado e no País; oferecer estágios de pósdoutoramento para profissionais da área da educação, tendo em vista a
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atualização e a consolidação de grupos de pesquisa e do corpo docente das
universidades e instituições de pesquisa.

A proposta curricular do Programa de Pós-Graduação é organizada em

função dos estudos desenvolvidos nas 08 Linhas de Pesquisa, a saber:


Política e Práxis da Educação



Educação e inclusão em contextos escolares e não escolares








Formação e Profissionalização Docente

Educação Matemática e Ensino de Ciências

Educação, Linguagem e Formação do Leitor

Estratégia do Pensamento e Produção de Conhecimento

História da Educação, Práticas sócio-educativas e usos da Linguagem
Práticas Pedagógicas e Currículo

A demanda por formação pós-graduada tende cada vez mais a aumentar,
de modo que, em 2014, o Centro registrou mil setecentos e oitenta e nove

(1.789) alunos ativos em cursos de pós graduação lato e stricto sensu, portanto,
quinhentos e trinta e dois (532) alunos mais que em relação ao 2013, conforme
gráfico nº 09, abaixo:

Fonte: SIGAA

1.7 O Programa de Formação Continuada (PROFOCO) do Centro de

Educação assume, atualmente, como prioridade a indução e a mediação

dos cursos financiados pelo MEC que se inserem nas políticas públicas de
formação continuada dos profissionais do magistério da Educação Básica do
Brasil, contribuindo com a resposta institucional da UFRN como parceira da

Rede Nacional de Formação Continuada de Profissionais do Magistério da

Educação Básica e de outros programas específicos na área, com
financiamento federal.
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Em decorrência do papel estratégico do Centro de Educação nas

ações institucionais, no que se refere à formação continuada, verifica-se uma

convergência de agendas entre o PROFOCO e o Comitê Gestor Institucional

de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação
Básica – COMFOR da UFRN, o qual assume o papel de mediar a
sistematização, a oferta e a avaliação de cursos de formação inicial e

continuada destinados aos profissionais da educação básica pública, no

âmbito da universidade. Em 2014, o Programa de Formação Continuada do

Centro de Educação atendeu oito municípios pólos no Rio Grande do Norte,
além de alguns estados brasileiros, como Alagoas, Bahia, Pernambuco,
Paraíba e Sergipe, através de cursos na modalidade à distância. Com o

deslocamento de participantes de outras cidades para os pólos de realização
dos cursos, o Programa pôde beneficiar outros municípios com a oferta de
cursos de formação. Há na verdade, uma demanda insistente de responsáveis

pela educação em alguns municípios, para que o Programa possa ofertar
cursos de formação em seus próprios municípios, possibilitando, assim, àqueles

que não podem deixar os seus locais de trabalho, o direito a participarem de

cursos na modalidade presencial. Como forma de consolidar o PROFOCOP, foi

criado o Colegiado do Programa, através da Resolução nº 01/2014-CE, do dia
13 de março de 2014, aprovada pelo Conselho de Centro e publicada no
Boletim de Serviço da UFRN, nº 50, em 17 de março de 2014.
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3. ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DAS UNIDADES
Conselho do Centro (CONSEC)

Márcia Maria Gurgel Ribeiro – Diretora – Presidente

Marcos Antonio de Carvalho Lopes – Vice-Diretor – Vice-Presidente
Erika dos Reis Gusmão Andrade – Chefe do DFPE

Rita de Cássia Barbosa de Paiva Magalhães – Vice-Chefe do DFPE
Karyne Dias Coutinho – Chefe do DPEC

Marlécio Maknamara da Silva Cunha – Vice-Chefe do DPEC

Gilmar Barbosa Guedes – Coordenador do Curso de Pedagogia

Elda Silva do Nascimento Melo – Vice-Coordenadora do Curso de Pedagogia

Maria Cristina Leandro de Paiva - Coordenadora do Curso de Pedagogia a
Distância

Jacyene Melo de Oliveira – Vice-Coordenadora do Curso de Pedagogia a
Distância

Alda Maria Duarte de Araújo Castro– Coordenadora do Programa de PósGraduação

Iran Abreu Mendes – Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Mércia de Oliveira Pontes – Coordenadora das Disciplinas Pedagógicas das
Licenciaturas

Josivânia Marisa Dantas – Vice-Coordenadora das Disciplinas Pedagógicas
das Licenciaturas

Jefferson Fernandes Alves – Coordenador do Programa de Formação
Continuada

Ana Santana Souza – Vice-Coordenadora do Programa de Formação
Continuada

Teresa Régia Araújo de Medeiros – Diretora do Núcleo de Educação da
Infância

Keila Barreto de Araújo – Vice-Diretora do Núcleo de Educação da Infância
Alessandro Augusto de Azevedo – Representante do CE no CONSEPE
Flávio Boleiz Júnior – Representante suplente do CE no CONSEPE

Rosália de Fátima e Silva – Representante do corpo docente do DFPE

Walter Pinheiro Barbosa Junior – Representante suplente do corpo docente do
DFPE
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Midori Hijioka Camelo - Representante do corpo docente do DPEC

Alexandre da Silva Aguiar - Representante suplente do corpo docente do
DPEC

Marcela Rafaela Silva Rodrigues – Membro Titular Representante do Corpo
Técnico - Administrativo

Danielson Diogo Farias Dantas – Membro Suplente Representante do
Corpo Técnico-Administrativo

Rafael Araújo da Silva – Representante do corpo discente de graduação
Administração do Centro de Educação

Laíse Tereza Silveira Dias – Secretária do Centro

Maria do Carmo Araújo de Medeiros e Danielson Diogo Farias Dantas –
Assessores Técnicos de Administração

Marcela Rafaela Silva Rodrigues – Assessora Técnica de Planejamento e
Execução Orçamentária

Reinaldo Tamandaré do Nascimento Júnior – Assessor Técnico- Científico
Sandra Mara de Oliveira – Roteirista

Kelly Virginia Freire de Oliveira – Assistente em Administração

Angélica Ferreira da Fonseca – Técnica em Tecnologia da Informação

Wagner Nicácio de Castro Barbosa – Técnico em Tecnologia da Informação
Teresinha Pereira da Rocha – Assessora Pedagógica

Francisca Francinete Pereira – Auxiliar em Administração

Marcos Saiande Casado – Assessor Técnico de Avaliação
Yanak Ferreira da Silva – Intérprete de LIBRAS

Carlos Eduardo Pereira de Oliveira - Intérprete de LIBRAS

Manoel Honório Romão – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
João Paulo Elias Oliveira - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo

Isaac Roberto Miranda da Silva – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo

Marciula Gorgonio Coutinho Madruga – Bolsista de Apoio Técnico e
Administrativo

Alynne da Silva Praxedes – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo

Maly Solianny da Costa Estevam – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Luana Tayze Xavier de Melo – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo

João Pedro da Silva Rebouças - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
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Beatriz Cortez Tanabe de Araújo – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Jaciara de Macedo Silva – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo

Flaviana Santos de Lima (PROEX) - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação
Erika dos Reis Gusmão Andrade – Chefe

Rita de Cássia Barbosa de Paiva Magalhães – Vice-Chefe
Lorena Neves de Macedo – Secretária

Igor Fernando Costa Fernandes– Assistente em Administração

Mário Batista de Melo Júnior – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo

Mario Gabriel de Araujo Silvestre – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Departamento de Práticas Educacionais e Currículo
Karyne dias Coutinho – Chefe

Marlécio Maknamara da Silva Cunha – Vice-Chefe
Andresa Karla Silva Carvalho – Secretária

João Francisco de Souza Ferreira – Assistente em Administração

Karolyny Alves Teixeira de Souza – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Ana Camila Alexandre Silva – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Coordenação do Curso de Pedagogia

Gilmar Barbosa Guedes – Coordenador

Elda Silva do Nascimento Melo – Vice-Coordenadora
Maria das Graças Araújo Bezerra – Secretária

Maria Luzinete de Medeiros – Assistente em Administração

Isabelle Andresa Oliveira da Nóbrega – Bolsista de Apoio Técnico e
Administrativo

José Nivaldo da Paixão – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Coordenação do Curso de Pedagogia a Distância
Maria Cristina Leandro de Paiva – Coordenadora
Jacyene Melo de Oliveira – Vice-Coordenadora
Marisônia Ribeiro Campos – Secretária

Johnatan Lima Nascimento – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
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Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas
Mércia de Oliveira Pontes – Coordenadora

Josivânia Marisa Dantas – Vice-Coordenadora
Magno Márcio da Silva Justino – Secretário

Rodrigo Magno Justino Barros – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Programa de Pós-Graduação em Educação

Alda Maria Duarte Araujo Castro – Coordenadora
Iran Abreu Mendes – Vice-Coordenador

Milton José Câmara dos Santos – Secretário

Mariana Camila Teixeira Câmara – Assistente em Administração
Letissandra da Silva e Silva – Auxiliar em Assuntos Educacionais

Rodrigo Toledo Teixeira Câmara – Assistente em Administração

Alyne Barreto Bezerra – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo

Riceli Caroline de Souza Chacon – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Luiz Eduardo Costa Marrocos– Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Programa de Formação Continuada

Jefferson Fernandes Alves – Coordenador

Ana Santana Souza – Vice-Coordenadora
Leonardo Vieira da Silva – Secretário

Bruna Costa Neres de Oliveira – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Felipe Silveira Félix – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo
Núcleo de Educação da Infância

Teresa Régia Araújo de Medeiros – Diretora
Keila Barreto de Araújo – Vice-Diretora

Adele Guimarães Ubarana Santos – Coordenadora de Ensino

Analice Cordeiro dos Santos Victor – Coordenadora de Ensino
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4. ATIVIDADES ACADÊMICAS DA UNIDADE
4. 1. Atividades de Ensino
O Centro de Educação mantém, como nos anos anteriores, os

compromissos

com

a

qualificação

da

formação

docente,

com

o

fortalecimento dos cursos de graduação e com a melhoria da educação
básica, previstos em seu plano de ações 2011-2015.
Nesse

desenvolvidas

sentido,
pelo

merecem

Centro

de

destaque

Educação,

as

em

ações

2014,

educacionais
através

dos

Departamentos, Programas, Cursos, Unidade Suplementar e Laboratórios que
o estruturam, sempre em consonância com o seu Plano de Gestão, de modo

a contribuir para o processo de formação inicial e continuada dos docentes
que atuam na educação básica do sistema público e privado de ensino.

Na formação inicial, o CE assegurou, nos dois semestres de 2014, a

oferta de seus dois cursos de Pedagogia, presencial e a distância, contribuindo
para a formação do pedagogo que atua na Educação Infantil, nos anos

iniciais do Ensino Fundamental, na Coordenação Pedagógica e na Gestão
Escolar.

No curso de Pedagogia presencial foram ofertadas, pelos dois

Departamentos, 193 turmas, atendendo a uma média de 676 alunos. Já o
Curso de Pedagogia a Distância conta com seiscentos e cinco (605) alunos

ativos, em 2014, e distribuídos em 11 polos (Natal, Parnamirim, Nova Cruz, Luís
Gomes, Currais Novos, Caicó, Marcelino Vieira, Macau, Caraúbas, Martins e

Grossos). Foram ofertadas, em 2014, as seguintes disciplinas: Psicologia da

Educação, Pesquisa Educacional, Profissão Docente, Teorias e Métodos da
Educação, Política e Organização da Educação Básica no Brasil, Seminário I,
Teoria e Prática de Literatura, Estágio Supervisionado I Ensino de Arte na Escola
e Ensino da Língua Portuguesa I, num total de cento e quatorze (114) turmas no
primeiro semestre e cento e trinta e cinco (135), no segundo.

Além da responsabilidade direta pelo funcionamento e pela gestão dos

Cursos de Licenciatura em Pedagogia, o CE ofereceu, semestralmente, em
2014, através dos seus Departamentos, em média sessenta e nove (69)
componentes

curriculares

de

conteúdo

pedagógico,

na

modalidade
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presencial, quinze (15) na modalidade a distância, além dos quatro (04)
estágios supervisionados, totalizando 400 horas, que integram a formação de

professores nos dezenove (19) cursos de Licenciatura presenciais, e nos oito
(08) cursos de licenciatura a distância, que funcionam no Campus Central da
UFRN, registrando uma forte inserção em todas as licenciaturas da instituição.

Os Departamentos de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC) e de

Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE), na verdade, atuaram em todas
as licenciaturas direcionadas à formação de professores para os anos iniciais e
finais do ensino fundamental e para o ensino médio.

No primeiro semestre de 2014, o DPEC ofertou setenta e seis (76)

componentes curriculares, sendo vinte e seis (26) para o curso de Pedagogia
presencial, quarenta e três (43) para as outras licenciaturas presenciais e sete
(07) componentes para curso de Pedagogia

e

outras licenciaturas, na

modalidade a distância. Já no segundo semestre de 2014, foi ofertado número
idêntico de setenta e seis (76) componentes curriculares, distribuídos da

seguinte forma: sessenta e cinco (65) componentes para os cursos presenciais
e onze (11) para os cursos na modalidade a distância, como se pode observar
no quadro nº 05, a seguir:

Quadro nº 05 – Componentes curriculares ofertados pelo DPEC em 2014.

Semestre
2014.1
2014.2

Fonte: SIGAA

DPEC,

Pedagogia
presencial
26
26

Pedagogia
Ead
02
04

Licenciaturas Licenciaturas
presenciais
Ead
43
05
39
07

Total
76
76

Portanto, ao longo do ano acadêmico de 2014, foram ofertados, pelo
semestralmente,

setenta

e

seis

(76)

componentes

curriculares,

totalizando cento e oitenta e nove (189) turmas, no primeiro semestre, e
duzentas e seis (206), no segundo, como mostra o quadro nº 06, abaixo:
Quadro nº 06 – Turmas ofertadas pelo DPEC em 2014
Semestre
2014.1
2014.2

Fonte: SIGAA

Pedagogia
presencial
47
49

Pedagogia
Ead
18
45

Licenciaturas Licenciaturas
presenciais
Ead
69
55
64
48

Total
189
206
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As turmas abertas, pelo DPEC, nos setenta e seis (76) componentes

curriculares possibilitaram as matrículas de um contingente de mais de três mil

3.943) alunos, tanto na modalidade presencial, como na modalidade a
distância.

Distribuindo-se as turmas ofertadas pelas áreas de conhecimento que

compõem o DPEC, tem-se para a área da Didática: trinta e duas (32) turmas;
para a área de Práticas Pedagógicas e de Gestão: vinte e seis (26) turmas;
para a área de Pesquisa: seis (06) turmas; para a área de Tecnologia e

Educação: dezessete (17) turmas; para a área de Ensino de: quarenta e quatro
(44) turmas; para a área de EJA: quatro (04) turmas, e, finalmente, para a área
dos Estágios Supervisionados: cento e vinte e uma (121) turmas.

Como aconteceu em 2013, o DPEC trabalhou, em 2014, em parceria

com a Coordenação do Curso de Pedagogia, no sentido de viabilizar a oferta

dos componentes do Currículo 004 do referido curso, em extinção, dada a
reformulação curricular que culminou numa nova proposta de formação, mais
atualizada e mais apropriada, e cujos componentes passaram a ser ofertados

a partir de 2009.1. Desde então, o Currículo 004 foi se extinguindo, semestre a

semestre. Assim sendo, das turmas disponibilizadas, em 2014, pelo DPEC, quatro
(04) delas foram ofertadas com o objetivo de contribuir para que o Centro de

Educação atingisse a sua meta de conclusão da oferta das disciplinas do
referido currículo, conforme o Plano de Gestão (p. 36). As quatro (04) turmas
em questão permitiram a matrícula de quarenta e um (41) alunos

remanescentes do currículo antigo, conforme se pode observar no quadro nº
07, abaixo:

Quadro nº 07 – Componentes e turmas ofertadas para alunos do currículo
antigo em 2014
COMPONENTES

CH

PEC0644 Prática de Ensino
em Didática

90h

PEC0651 Prática de Ensino na
Escola de 1º Grau

180h

Fonte: DPEC

PERÍODO

MATRÍCULAS/TURMA

2014.2

10/30

2014.1

7/50

2014.2

11/30

2014.1

13/40

DOCENTE

Izolda Costa
Fernandes
Izolda Costa
Fernandes
Izolda Costa
Fernandes
Izolda Costa
Fernandes
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Vale salientar ainda que o expressivo número de turmas, na área dos

Estágios Supervisionados de Formação de Professores, evidencia o impacto
que o DPEC tem sobre os dezenove (19) cursos de Licenciatura na

modalidade presencial e os oito (08) cursos de Licenciatura na modalidade a

distância aos quais atende, bem como a importante e necessária parceria de

trabalho junto à Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas,
unidade do Centro de Educação, responsável pelo estreitamento de laços
entre os dois Departamentos do Centro e as coordenações dos referidos

cursos, com vistas a um trabalho articulado de formação de professores na
UFRN.

O DFPE foi responsável, em 2014.1, pela oferta de vinte e cinco (25)

componentes curriculares, ao curso de Pedagogia presencial, distribuídos em
quarenta e oito (48) turmas. Em 2014.2, o DFPE ofertou a mesma quantidade

de componentes curriculares ao curso de Pedagogia presencial, ou seja, vinte
e cinco (25) e o mesmo número de quarenta e oito (48) turmas. Foi

responsável, também, nos dois semestres de 2014, pela oferta de dezenove

(19) componentes curriculares de formação pedagógica das demais
licenciaturas da UFRN, na modalidade presencial, totalizando cento e quinze
(115) turmas.

No que se refere à modalidade de ensino a distância, o DFPE foi

responsável, no semestre 2014.1, pela oferta de sete (07) componentes

curriculares do Curso de Pedagogia e três (03) componentes de formação
pedagógica de outras licenciaturas da UFRN, correspondendo a cento e
setenta e quatro (174) turmas. Já no segundo semestre de 2014, o DFPE

ofereceu oito (08) componentes curriculares para o Curso de Pedagogia e

dois (02) componentes para as demais licenciaturas, totalizando cento e vinte

e quatro (124) turmas. O quadro nº 08, abaixo, mostra com mais clareza os
componentes ofertados por período, o número de turmas e as modalidades
de ensino referidas:

Quadro nº 08 – Turmas e componentes ofertados pelo DFPE em 2014
Cursos
Pedagogia presencial
Pedagogia Ead

Período
2014.1
2014.2
2014.1
2014.2

Nº de Componentes
Curriculares
25
25
07
08

Nº de Turmas
48
48
72
77
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Licenciaturas
(presenciais)

Licenciaturas Ead

Fonte: SIGAA

2014.1
2014.2
2014.1
2014.2

10
09
03
02

61
54
92
47

Para o PARFOR/MEC, programa que habilita os já licenciados para uma

segunda licenciatura e reforça a formação educacional do profissional já

habilitado, foram ofertadas, pelo DFPE, em 2014, duas turmas (02) da disciplina

LIBRAS e pelo DPEC, cinco (05) turmas nas seguintes disciplinas: Didática,
Estágio Supervisionado de Formação de Professores III, Estágio Supervisionado

em Língua e Literatura Espanhola II, Estágio Supervisionado II (Matemática) e
Estágio Supervisionado III (Matemática).

Os docentes do DPEC, na perspectiva de fortalecimento e de melhoria

dos processos de ensino e aprendizagem dos cursos de graduação em que

atuam, propuseram e desenvolveram, em 2014, seis (06) projetos de monitoria
apresentados e aprovados em editais de ensino da Pró-Reitoria de
Graduação, como mostra o quadro nº 09, abaixo:

Quadro nº 09 – Projetos de Monitoria do DPEC em 2014
TÍTULO DO PROJETO
Formação de professores
no curso de Ciências
Sociais: contribuição do
Estágio Supervisionado
(01/02/2013 a 31/12/2014)

A interdisciplinaridade nas
Ciências da Natureza e a
formação do professor
(01/02/2013 a 31/12/2014)

Pelos caminhos da escola:
valorização das atividades
de estágio supervisionado
na formação docente em
Biologia
(01/02/2013 a 31/12/2014)

COMPONENTES CURRICULARES
ENVOLVIDOS

PEC0175 Estágio Supervisionado de
Formação de Professores III; PEC0174
Estágio Supervisionado de Formação
de Professores II; EDU0173 Estágio
Supervisionado de Formação de
Professores I; PEC0176 Estágio
Supervisionado de Formação de
Professores para o Ensino Médio
(Ciências Sociais).

EDU0180 Estágio Supervisionado de
Formação de Professores II (Ciências
Biológicas); EDU1025 Ensino de Ciências
Naturais II.

PEC0179 Estágio Supervisionado de
Formação de Professores I; PED3002
Estágio Supervisionado de Formação
de Professores II; PED3001 Estágio
Supervisionado de Formação de
Professores I (Ciências Biológicas).

DOCENTES
ENVOLVIDOS

FUNÇÃO

Elda Silva Melo

Coordenadora

Rute Alves de
Sousa

Coordenadora

Marta M.
Pernambuco

Orientadora

Marlécio
Maknamara

Orientador

André Ferrer
Martins

Orientador

Josivânia
Dantas

Marlécio
Maknamara
Karyne D.
Coutinho

Orientadora
Coordenador
Coordenadora

29

A formação de leitores na
escola: estratégias
interdisciplinares
(01/02/2014 a 31/12/2014)

O planejamento e a
produção de materiais
didático-pedagógicos:
instrumentos mediadores
na docência em História e
Geografia
(01/02/2014 a 31/12/2014)

Estágio Supervisionado em
História
(01/02/2014 a 31/12/2014)

PEC0150 - Estágio Supervisionado de
Formação De Professores IV (TEATRO);
PEC0142 - Estágio Supervisionado de
Formação de Professores para o Ensino
Médio (PORTUGUÊS); PEC0148 - Estágio
Supervisionado de Formação de
Professores II (TEATRO); FPE5040 - Teoria
e Prática da Literatura I; EDU0587 Introdução a Educação Especial;
PEC0147 - Estágio Supervisionado de
Formação de Professores I (TEATRO);
PEC0140 - Estágio Supervisionado de
Formação de Professores II
(PORTUGUÊS); PEC0683 – Didática;
PEC0149 - Estágio Supervisionado de
Formação de Professores III (TEATRO);
PEC0141 - Estágio Supervisionado de
Formação de Professores para o Ensino
Fundamental (PORTUGUÊS);
PEC0132 - Estágio Supervisionado de
Formação de Professores II
(GEOGRAFIA); PEC0167 - Estágio
Supervisionado de Formação de
Professores para o Ensino Fundamental
(HISTÓRIA); PEC0133 - Estágio
Supervisionado de Formação de
Professores para o Ensino Fundamental
(GEOGRAFIA); PEC0683 – Didática;
PEC0134 - Estágio Supervisionado de
Formação de Professores para o Ensino
Médio (GEOGRAFIA); PEC0166 - Estágio
Supervisionado de Formação de
Professores II (HISTÓRIA); PEC0165 Estágio Supervisionado de Formação
de Professores I (HISTÓRIA); PEC0131 Estágio Supervisionado de Formação
de Professores I (GEOGRAFIA); PEC0168
- Estágio Supervisionado de Formação
de Professores para o Ensino Médio
(HISTÓRIA).
PEC0165 - Estágio Supervisionado de
Formação de Professores I (HISTÓRIA)
PEC0165 - Estágio Supervisionado de
Formação de Professores I (HISTÓRIA);
PEC0166 - Estágio Supervisionado de
Formação de Professores II (HISTÓRIA);

Ana Santana
Souza

Coordenadora

Jefferson Alves

Orientador

Alessandra
Cardozo

Lenilton F. de
Assis
Alexandre
Aguiar
Crislane
Azevedo
Gilberto Costa

Iapony Galvão

Crislane
Azevedo

Orientadora

Coordenador
Orientador
Orientadora
Orientador
Orientador

Orientadora

Quanto ao DFPE, foram quatro (04) projetos coordenados e orientados

pelos seus docentes, conforme quadro nº 10, a seguir:

Quadro nº 10 – Projetos de monitoria do DFPE em 2014
TÍTULO DO PROJETO

Monitoria na disciplina de
Libras: melhoria de ensino e
incentivo a docência
(01/02/2013 a 31/12/2014)
Avaliação formativa no
ensino superior e formação
do monitor-pesquisador
(01/02/2013 a 31/12/2014)

COMPONENTES CURRICULARES
ENVOLVIDOS

FPE5023 - Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS; FPE0087 - Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS

FPE0051 - Organização da
Educação Brasileira; FPE5009 Políticas Públicas e Gestão da
Educação; FPE5002 - Organização e
Funcionamento da Educação;
Brasileira; FPE5003 - Fundamentos
Sócio-Econômicos Da Educação

DOCENTES
ENVOLVIDOS

FUNÇÃO

Heloisa Lima
Perales

Coordenador

Luciane Terra
dos S. Garcia

Coordenadora

Maria Goretti
Cabral Barbalho

Orientadora
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Monitoria em Fundamentos
Sócio-Filosóficos da
Educação
(01/02/2014 a 31/12/2015)
O uso das TIC na educação
infantil e nos anos iniciais
(ciclo de alfabetização):
uma iniciação a docência
(01/02/2014 a 31/12/2015)

FPE0680 - Fundamentos SócioFilosóficos da Educação

FPD1006 - Alfabetização e
Letramento; FPD1011 - Fundamentos
da Educação Infantil; FPE5024 Alfabetização e Letramento II;
FPE5018 - Educação Infantil

Flavio Boleiz
Junior

Coordenador

Maria Cristina L.
de Paiva

Coordenadora

Jacyene Melo
de Oliveira

Orientadora

A execução de projetos de monitoria acadêmica, pelos professores do

Centro, reveste-se de grande importância nos cursos de formação de
professores e atende a uma das linhas prioritárias de ação do Programa de

Gestão do CE que prevê o “apoio às políticas de inclusão dos discentes,
contribuindo para a continuidade de seus estudos e maior envolvimento nas
atividades acadêmicas” (Plano de Gestão do CE 2011-2015, p. 45) e aos
objetivos dos Laboratórios Interdisciplinares de Formação Docente.

Os professores do DPEC e o do DFPE orientaram, em 2104, cento e

quatorze (114) trabalhos de conclusão de curso (TCC), conforme quadro nº 11,
abaixo:

Quadro nº 11- Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação em214

Unidades/Orientadores
DFPE
DPEC
OUTROS
TOTAL
Fonte: SIGAA

2014.1
21
15
10
46

2014.2
40
38
15
93

Total ano
61
53
25
139

Comparando-se os anos de 2013 e 2014, observa-se que houve um

aumento na totalidade de trabalhos de conclusão de curso que passaram de

cento e vinte dois (122), em 2013, para cento e trinta e nove (139), em 2014,
como mostra o gráfico nº 10, a seguir:
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Essa diferença entre os dois períodos no número de trabalhos

concluídos se deve, certamente, ao término do curso pelos alunos do currículo
antigo e pelas primeiras turmas de concluintes do currículo novo.

Em nível de ensino básico, o NEI/CAp manteve, em 2014, o equivalente

a dezesseis (16) turmas, com um total de trezentos e treze (313) alunos. A
Unidade promoveu, em 2014.1, o ensino de Educação Física e de Música e,

em 2014.2, de Dança e Inglês, para os alunos da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, sob a responsabilidade de professores substitutos, especialistas

nas referidas áreas. Essa iniciativa permitiu ao NEI/CAp proporcionar aos seus

alunos um currículo mais diversificado e, conseqüentemente, mais rico para o
processo de aprendizagem das crianças.

O NEI/CAp, contando com a colaboração de professores dos cursos de

Pedagogia, Artes Visuais, Educação Física, Música, Dança, Teatro, Nutrição e
Psicologia, recebeu também, em 2014, cento e dez (110) alunos do curso de

Pedagogia para a realização de seus estágios supervisionados de formação.

Nesse sentido, a Coordenação Pedagógica do NEI/CAp tem procurado
repensar o processo de estágio supervisionado na unidade, de modo a
proporcionar,

aos

estagiários,

momentos

diferenciados

de

contato/conhecimento, com a prática pedagógica desenvolvida pelos
docentes, e a oportunidade de documentarem esses momentos, com vistas à

criação de um banco de dados (arquivo). Assim sendo, durante o estágio
supervisionado, os estagiários tem um momento para a leitura dos relatórios
dos docentes sobre suas práticas, depois, um tempo de discussão em

pequenos grupos, para, finalmente, em seguida, terem acesso à sala de aula,
onde poderão observar, atuar e avaliar.

A unidade NEI/CAp tem procurado interagir com alguns órgãos e

escolas do estado e do município de Natal, sobretudo aquele(a)s que se

dedicam à educação de pessoas portadoras de necessidades especiais,
como, por exemplo, o Centro SUVAG/RN, a Sub-coordenadoria de Educação
Especial (SUESP), a Escola Berilo Wanderley (sala especial multidisciplinar), o

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, além da Comissão
Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidade Educacionais Especiais
(CAENE)

da UFRN, desenvolvendo, em parceria com a referida Comissão,

projetos de extensão.
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No âmbito do programa de Formação Continuada do CE, o NEI/CAp

coordenou cinco (05) turmas de Especialização em Docência na Educação
Infantil/MEC, curso realizado nos pólos de Natal, Currais Novos e Caicó e
concluído,

em

2014.

Participou

também

de

três

(03)

cursos

de

aperfeiçoamento que atenderam trinta e três (33) docentes do pólo de Caicó,
setenta e cinco (75) dos pólos de Natal e Fernando de Noronha e mais oitenta
e dois (82) nos pólos de Natal e Currais Novos.

Como consequência de sua forte inserção em todas as licenciaturas, o

CE, tem assumido também, como responsabilidade, estabelecer uma maior

articulação com as Secretarias Estadual e Municipais de Educação, enquanto
grandes instâncias empregadoras, contribuindo para qualificar os cursos de
licenciatura, na medida em que considera a escola como o centro de
referência da formação de educadores.

Essa inserção singulariza, ainda, o papel do CE na instituição e o coloca

como instância articuladora da formação inicial e continuada de educadores.

O papel articulador do Centro de Educação pode ser atestado em várias
ações importantes realizadas, em 2014, para a melhoria das Licenciaturas e
previstas em seu Plano de Gestão 2011-2015. O CE, por exemplo, concluiu,

em 2014, o processo de implementação dos Laboratórios Interdisciplinares de

Formação Docente, atingindo, desse modo, mais uma meta de uma da linhas

de ação de seu Plano de Gestão 2011-201 (p. 37 e 50). Tendo submetido, em
2012, projeto à CAPES, através do programa de Apoio à criação de

Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores (LIFE), o Centro de

Educação pôde terminar de equipar, com os recursos advindos do programa
CAPES, e com recursos próprios, os Laboratórios de Ensino-Aprendizagem (LEA),

de Políticas Públicas Educacionais (LPPE) e o Laboratório de Tecnologia
Educacional (LTE). O Laboratório Indisciplinar de Formação Docente, que

congrega os laboratórios acima referidos, pretende ser um espaço dedicado
ao desenvolvimento de experiências significativas em todas as áreas de
formação (ensino de matemática; ensino de ciências naturais; ensino de

filosofia, história, geografia e ciências sociais; ensino de línguas; ensino de
artes;

políticas

da

educação

e

tecnologias

da

informação

e

da

comunicação), articulando a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a

extensão. Em 2014, os grupos que compõem os Laboratórios Interdisciplinares
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de

Formação

de

Docente

realizaram

atividades,

sob

a

forma

de

oficinas/cursos, seminários, eventos e produtos (materiais didáticos, artigos e
projetos de pesquisa, como mostra o quadro nº 12, abaixo:

Quadro n° 12 - Ações do Laboratório Interdisciplinar de Formação Docente em
2014
GRUPOS

OFICINAS/CURSOS

Grupo de
Ensino da
Matemática
(GEM)

Oficinas sobre o uso
de materiais para o
ensino de matemática

Grupo de
Ensino de
Ciências
Naturais
(Química,
Física,
Biologia)
(GECIEN)

Grupo de
Ensino de
Filosofia,
História,
Geografia e
Ciências
Sociais
(SOFHIGEO)

Grupo de
Ensino de
Línguas (GEL)
Grupo de
Ensino de
Artes

Grupo de
Políticas da
Educação

SEMINÁRIOS

I Mostra
Primavera
Cultural: Cinema
e Ensino de
Ciências
-Peça teatral
para a
comunidade
escolar,
apresentando o
resultado das
pesquisas.

-Ciências da Visão:
arte, luzes e cores;
- Atividade “Roda de
Passarinho”, parte de
subprojeto
Interdisciplinar de
Ciências (PIBID-UFRN)

Ateliê de Filosofia:
métodos e conteúdos
para o ensino médio

EVENTOS

-I Seminário
Didática e
Ensino de
História;

-I Salão
Pedagógico dos
Estágios
Supervisionados
do DPEC/UFRN;
-I Encontro de
Iniciação à
Docência;
-I Ciclo de
palestras sobre a
formação do
Pedagogo e seus
espaços de
atuação;

Atuação docente
para o ensino
fundamental I
II Encontro
Nacional de
Acessibilidade
Cultural
Participação no
evento Pacto
Nacional pelo

PRODUTOS
Projeto
de
Pesquisa:
Laboratório
de
Ensino
de
Matemática nas
Escolas da Rede
Pública de Ensino
da Cidade de
Natal
-Artigo publicado
na Revista da
Associação
Brasileira
de
Ensino
de
Biologia, n.7/2014.
-Projeto de
intervenção
“História
conta
Ciências”
-Projeto
de
intervenção
“Ciência Aqui e
Acolá”

Exposição
“Ditadura
civilmilitar (1964-1985):
memória e ensino
de História”.

Projeto
“Leio
você, você me lê:
a leitura literária
na
perspectiva
interdisciplinar e
multiprofissional”
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(GPE)

Laboratório
de
Tecnologia
Educacional

Fortalecimento
do Ensino Médio

-Oficinas de
linguagem audiovisual
e fotografia nas Escola
Estadual José
Fernandes Machado
e Escola Municipal
Josefa Botelho;
- Treinamento para
bolsistas do Projeto
“Memória digital do
CE” no uso de scanner
planetário a ser
utilizado para a
digitalização de
material

-Projeto
“Vir-àVila:
Escola
Popular
de
Formação
na
Interface
Comunicação,
Educação
e
Cultura da Vila de
Ponta Negra”;
-Gravação
de
programa piloto
“CE Notícias” em
parceria com o
Laboratório
do
Curso
de
Comunicação
Social;
Produção
audiovisual “Roda
de Passarinho I e
II”;
Produção
videográfica
e
fotográfica da I
Mostra
Cultural:
cinema e ensino
de ciências;
Vídeo
“Conheça o CE”
para o Youtube;
-Vídeo
do
estande do PIBID
na XX CIENTEC da
UFRN

Além das ações realizadas pelos grupos ligados aos diferentes

laboratórios,

o

Centro

de

Educação, através

da

Coordenação

dos

Laboratórios, realizou duas importantes atividades, em 2014, conforme metas

definidas em seu Plano de Gestão 2011-2015 (p.50). A primeira delas foi o
Fórum Interdisciplinar de Formação de Educadores, realizado em março, com
o objetivo de definir e planejar as ações dos diferentes grupos, essenciais para
a consolidação do laboratório interdisciplinar, como espaço articulador dos
cursos de licenciatura e dos projetos institucionais

(PIBID, PRODOC^NCIA,

PARFOR), com vistas à formação e à qualificação dos profissionais que já

atuam ou deverão atuar em todos os níveis da educação básica. O Fórum
procurou também envolver as diferentes unidades que compõem o CE

(Departamentos, Cursos de Graduação, Coordenação Pedagógica das

Licenciaturas, Programa de Formação Continuada, Programa de PósGraduação e Unidade Suplementar), de modo a ampliar o diálogo para a
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construção de práticas e de produção de conhecimentos essenciais para o
avanço da Política de Formação de Educadores na UFRN. A segunda
atividade, realizada em julho, foi a Oficina “Ferramentas Interativas e

Colaborativas para o ensino-aprendizagem”, com o propósito de dar
oportunidade aos professores ligados aos laboratórios, e demais professores da

UFRN, de conhecerem o funcionamento e os recursos disponíveis nesses
suportes dinâmicos, para que possam fazer uso efetivo dessas novas

tecnologias em suas salas de aula e melhorarem a qualidade da formação
dos futuros professores.

Como Unidade Acadêmica responsável pelo desenvolvimento de

atividades formativas, tanto para os alunos das licenciaturas, como para
professores da rede de ensino básico, o Centro continuou, em 2014, a apoiar

os programas estratégicos destinados à formação inicial e continuada e ao
fortalecimento das licenciaturas, como o Programa PRODOCÊNCIA e o

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) que são
coordenados por professores lotados nos departamentos do CE. Várias foram

as ações desenvolvidas no PIBID, com destaque para: produção de vídeos,
banners, jogos, projetos, cartazes, livros organizados pelos bolsistas, planos de
aula, artigos, monografias e produções artistas e culturais. Em 2014, o
Programa, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, e com o apoio do

CE, organizou o V Encontro Nacional das Licenciaturas (ENALIC) e o IV
Seminário Nacional do PIBID. O evento, realizado no período de 08 a 12 de

dezembro de 2014, elegeu como tema: “Professores em espaços de
formação: mediações, práxis e saberes docentes”. Teve como finalidade

possibilitar a exposição e o diálogo entre trabalhos que contemplaram os
seguintes subtemas: a relação entre pesquisa e ensino; a avaliação

educacional do ensino e da aprendizagem; a identidade, carreira e
valorização dos professores; as novas demandas curriculares; a educação na
relação com as culturas populares; as linguagens, tecnologias e os valores na

perspectiva da formação humana emancipatória; a educação no âmbito da

diversidade; a violência e a indisciplina na escola. O evento procurou também
discutir a escola como espaço de formação inicial e continuada de

professores, abordando as novas experiências que vêm sendo desenvolvidas
nas IES, em sua articulação com as escolas públicas, por meio do Programa
36

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). As atividades propostas

no encontro, que contou com quatorze mil (14.000) inscritos, compreenderam:
sessenta (60) mini-cursos, quarenta e seis (46) mesas redondas, vinte e seis (26)

conferências, além de exposições, lançamentos de livros e atividades culturais.
O evento configura-se, pois, como uma oportunidade de debate e de
reflexão acerca das políticas de formação dos profissionais da educação.

O CE, ainda no que se refere ao ensino, manteve também articulação

com a Secretaria de Educação a Distância (SEDIS), propiciando espaços para

a participação dos docentes em todos os cursos e a produção de materiais
didáticos e vídeos, com vistas à institucionalização da modalidade.

No que se refere à formação continuada de educadores, o CE

estabeleceu como meta, em seu plano quadrienal, “ampliar [...] o número de

cursos de especialização, em especial os cursos decorrentes das demandas
dos sistemas públicos de ensino e do MEC” e “ofertar [...] cursos para a
atualização de professores da educação básica”.

Nesse sentido, o CE

consolidou, o Programa de Formação Continuada (PROFOCO), cuja atuação

tem sido decisiva para mapear as ações de ensino, de pesquisa e de extensão
desenvolvidas por toda a universidade e que geram impacto direto na

formação licenciada, contribuindo para a não-fragmentação e pulverização
dessas ações na instituição. O CE coordenou, em âmbito institucional, as

ações do Comitê Gestor da Formação de Profissionais para a Educação

Básica, previsto no Decreto 6755 – MEC/CAPES, de 29 de janeiro de 2009, que

institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da

Educação Básica. As atividade de ensino são a maior demanda diária do

Comitê Gestor, tendo a equipe do PROFOCO, como co-responsável,
especialmente quando se trata de cursos coordenados por professores do
Centro de Educação. As outras tarefas referem-se a questões relativas à

implantação dos projetos de cursos em desenvolvimento, em especial a
gestão financeira. O Centro de Educação coordenou, em 2014, dez (10)

cursos nas modalidades aperfeiçoamento, capacitação e especialização,
com destaque para nove (09) cursos diretamente vinculados ao Centro de
Educação, conforme quadro nº 13, abaixo:
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Quadro nº 13 – Cursos ofertados em 2014 pelo Programa de Formação
Nome do Curso

Modalidade

Formação Continuada
em Conselhos Escolares

Continuada do CE
Coordenador

Período

Cap.

Matriculas

Capacitação
EaD

Walter Pinheiro
Barbosa Júnior

Ago/13 a nov/14
Dez/14 a jul/15

1.200

1.040

Aperfeiçoamento
Presencial

Jefferson
Fernandes

Dez/13 a ago/14

300

221

Aperfeiçoamento
Presencial

Denise Maria
de Carvalho
Lopes

- Ago/13 a fev/14
- Nov/14 a jul/15

87
41

75
-

Currículo,
Planejamento e
Organização do
Trabalho Pedagógico
na Educação Infantil

Aperfeiçoamento
Presencial

Mariângela
Momo

Nov/13 a abr/14

45

33

Educação Infantil,
Infâncias e Arte

Aperfeiçoamento
Presencial

- Nov/13 a mai/14
- Nov/14 a jul/15

91
45

82
-

Pacto Nacional Pela
Alfabetização na Idade
Certa

Maria da
Conceição de
Oliveira
Andrade

Aperfeiçoamento
Presencial

Denise Maria
de Carvalho
Lopes

Jan/14 a dez/14

5.712

4.480

Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do
Ensino Médio

Aperfeiçoamento
Presencial

Alexandre da
Silva Aguiar

Jun/14 a jun/15

5.072

4.424

Especialização em
Coordenação
Pedagógica

Especialização
EaD

Maria Goretti
Cabral
Barbalho

Ago/12 a mar/14

500

178

Docência em
Educação Infantil

Especialização
Presencial

Naire Jane
Capistrano

- Set/12 a mar/14
- Jul/13 a jan/15
- Out/14 a fev/16

90
134
100

80
-

Educação em Direitos
Humanos

Especialização
Presencial

Rosália de
Fátima e Silva

Fev/14 a Ago/15

200

200

Atendimento
Educacional
Especializado na
Perspectiva da
Educação Inclusiva
Campos de
Experiências e Saberes
e Ação Pedagógica na
Educação Infantil

Fonte: PROFOCO

O Programa de Formação Continuada teve também, em 2014, oito (08)

cursos finalizados, sendo um (01) na modalidade capacitação, cinco (05) na

modalidade aperfeiçoamento e três (03) na modalidade especialização,
conforme indica o quadro nº 14, abaixo:

Nome do Curso

Quadro nº 14 – Cursos do PROFOCO concluídos em 2014
Modalidade

Coordenador

Período

Cap.

Matrículas
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Formação Continuada
em Conselhos
Escolares

Capacitação
EaD

Walter Pinheiro
Barbosa Júnior

Ago/13 a nov/14

1.200

1.047

Aperfeiçoamento
Presencial

Jefferson
Fernandes

Dez/13 a ago/14

300

221

Aperfeiçoamento
Presencial

Denise Maria de
Carvalho Lopes

- Ago/13 a fev/14

87

75

Currículo,
Planejamento e
Organização do
Trabalho Pedagógico
na Educação Infantil

Aperfeiçoamento
Presencial

Mariângela
Momo

Nov/13 a abr/14

45

33

Educação Infantil,
Infâncias e Arte

Aperfeiçoamento
Presencial

- Nov/13 a mai/14

91

82

Pacto Nacional Pela
Alfabetização na
Idade Certa

Maria da
Conceição de
Oliveira Andrade

Aperfeiçoamento
Presencial

Denise Maria de
Carvalho Lopes

Jan/14 a dez/14

5.712

4.480

Especialização
EaD

Maria Goretti
Cabral Barbalho

Ago/12 a mar/14

500

241

Especialização
Presencial

Naire Jane
Capistrano

90

80

Atendimento
Educacional
Especializado na
Perspectiva da
Educação Inclusiva

Campos de
Experiências e Saberes
e Ação Pedagógica
na Educação Infantil

Especialização em
Coordenação
Pedagógica
Docência em
Educação Infantil

- Set/12 a mar/14

Fonte: PROFOCO

Na área de formação continuada, a meta institucional assumida pela

UFRN, através do COMFOR, foi de atender, em 2014, sete mil oitocentos e trinta
e

oito

(7.838)

professores.

Segundo

dados

constantes

nos

relatórios

encaminhados ao PROFOCO pelos respectivos coordenadores, referente ao

exercício de 2014, o CE colaborou com o COMFOR, para a realização do
cumprimento da meta, com um total de seis mil duzentos e cinqüenta e dois
(6.252) alunos .

Considerando-se o conjunto das ações de ensino propostas em 2014, os

cursos do Centro de Educação, através do PROFOCO, correspondem a 40%

do total dos cursos de formação continuada de profissionais da educação
ofertados pela UFRN, por meio do COMFOR, conforme gráfico nº 11, abaixo:
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No âmbito da formação em nível de pós-graduação, foram ofertadas,

por docentes credenciados, disciplinas, ateliês e seminários, sobre diferentes
temas ligados às linhas de pesquisa que compõem o Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGEd), para os alunos de mestrado e doutorado,
além de alunos especiais, num total de trinta e sete (37) componentes

curriculares, em 2014.1, distribuídos em duzentas e vinte e duas (222) turmas e,
em 2014.2, trinta seis (36) componentes, com duzentas e dezenove (219)
turmas, conforme se pode observar no quadro nº 15, abaixo:

Quadro nº 15 – Componentes curriculares ofertados pela Pós-Graduação em
2014
Unidade
PPGED

Fonte: SIGAA

Período

TOTAL

2014.1
2014.2

Nº de Componentes
Curriculares
37
36

Nº de Turmas
222
219
441

As ações de ensino, desenvolvidas na pós-graduação, em 2014,

contribuíram para a formação de noventa (90) mestrandos, de noventa e sete

(97) doutorandos e de cento e cinqüenta e cinco (155) alunos especiais, como
mostra o quadro nº 16, a seguir:

Quadro nº 16 – Alunos da Pós-Graduação
Unidade

Mestrandos

Doutorandos

Alunos
especiais

PPGED

90

97

155

Fonte: SIGAA

TOTAL MATRICULADOS:

342

Além dos cursos de pós-graduação stricto sensu, o Centro iniciou, em

2014, um Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino-Aprendizagem de

Língua Portuguesa, promovido pelo Departamento de Práticas Educacionais e

Currículo (DPEC), atingindo, assim, uma das metas da Linha de Ação
“Fortalecimento e ampliação das ações de extensão, com a valorização
dessas atividades como componentes formativos em cursos de graduação e

como espaço/programa de formação continuada junto aos docentes da
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educação básica”, prevista no Plano De Gestão do Centro de Educação
2011-2015 (p.53). O curso, com cinqüenta e seis (56) alunos matriculados,
destina-se a professores do ensino básico, graduados em Letras e em
Pedagogia e foi concebido como uma estrutura modular que integra

organicamente aspectos teóricos e práticos. Essa integração se expressa
numa preocupação constante em relacionar os problemas da sala de aula

aos fundamentos teóricos que embasam o ensino-aprendizagem da língua
portuguesa. Com 400 horas/aula, o curso tem uma proposta curricular

constituída de nove (09) disciplinas , inter-relacionadas em seus conteúdos e

objetivos, e conduzidas seguindo-se um enfoque teórico interdisciplinar e
crítico-reflexivo da educação.

Como se pode notar, as atividades docentes realizadas pelo Centro de

Educação, no ano de 2014, representam a continuação e o fortalecimento
das ações de formação, em desenvolvimento, nas unidades que o compõem,

coerentes com as metas estabelecidas, fortemente articuladas às políticas de
melhoria do ensino e de expansão de cursos de formação docente. Com a

oferta de dois cursos de Pedagogia (Pedagogia Presencial e a Distância ),
com o aumento de vagas ofertadas para atender às demandas das novas

Licenciaturas criadas pelo Programa REUNI, com o funcionamento dos
laboratórios e com a ampliação no atendimento às escolas, à formação inicial

e continuada de diferentes profissionais da educação básica, o Centro de

Educação assume, como prioridade, em seu projeto institucional e em seu
Plano de Gestão, propiciar uma formação teórico-prática interdisciplinar,

capaz de assegurar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e
atitudes que possibilitem aos profissionais da educação atuar e refletir

criticamente sobre os problemas da sociedade brasileira, entre eles a

educação. O CE continua também a contribuir, com as suas ações de ensino,
de forma significativa para a consolidação dos compromissos assumidos pela

UFRN, em seu Plano de Gestão 2011-2015, com uma formação cidadã e ética,
revelados em seus Programas Estruturantes.

A intensificação de tais demandas de formação, no entanto, tem sido

um desafio para o Centro e as unidades que o compõem, que ainda

enfrentam dificuldades para dar continuidade e ampliar as suas atividades
acadêmicas e de formação com qualidade.
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No que diz respeito ao pessoal docente, constata-se que o quadro de

professores permanentes não tem sido suficiente para atender as demandas
advindas da expansão do ensino de graduação na UFRN. O Departamento
de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC), por exemplo, perdeu três (03)
professores do seu quadro de professores efetivos: eram trinta e oito (38), em

2013, e, atualmente, o departamento conta com apenas trinta e cinco (35)

docentes permanentes. A contratação de dois (02) novos professores, em

2014, para o Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação
também não permitiu um aumento no quadro de professores, que manteve
seu número estável entre 2013 e 2104. A entrada de dois novos docentes veio
apenas suprir as duas vagas descobertas pela aposentadoria de dois

professores. Assim sendo, os dois departamentos continuam ainda com
carências em determinadas áreas, como: Psicologia Educacional e Libras, no
Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE); Didática e

Ensino de Língua Portuguesa, Didática e Ensino de Geografia, Didática e

Ensino de Ciências Biológicas e as áreas de Estágio em Ciências Sociais e
Ciências Biológicas. Por outro lado, a oferta de cursos, componentes
curriculares, turmas e matrículas na modalidade a distância tem se
configurado como uma grande possibilidade de expansão do ensino de

graduação, mas, ao mesmo tempo, como um desafio para o Centro de

Educação, diante de um quadro docente insuficiente para atender as
demandas dessa modalidade, além da modalidade presencial.

A carência de docentes também tem reflexos no desenvolvimento das

atividades de ensino, pesquisa e extensão do Núcleo de Educação da
Infância. Com um quadro insuficiente de docentes permanentes, sendo que

dezesseis (16) deles já com tempo de aposentadoria, a unidade tem
encontrado dificuldades para aumentar as suas vagas e ampliar o ensino
fundamental, de modo a atender, com qualidade, as demandas da
comunidade.

Apesar dessa insuficiência, o Centro de Educação tem se esforçado,

através

de

seus

departamentos,

para responder às

solicitações

dos

coordenadores de cursos e destinar, na medida do possível, docentes para

assumirem os componentes curriculares e as turmas na modalidade a

distância. Contudo, apesar do esforço dos departamentos para otimizar o
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trabalho docente, de modo a atender as demandas nas duas modalidades

de ensino na graduação e as demandas de formação continuada, cada vez
mais exigentes e mais diversificadas, em diferentes níveis, constata-se que a

carência permanece ainda em algumas áreas. Essa carência se faz sentir
ainda mais no NEI/CAp, que não conta com o quadro suficiente de
professores permanentes para atender as demandas da comunidade.

A carência no quadro de servidores técnico-administrativos é outra

dificuldade que encontra o Centro de Educação, ainda em 2014, para realizar

as suas ações acadêmicas, através de suas unidades constitutivas. Enquanto

em 2013 foram destinados, à Unidade, seis (06) novos funcionários, a saber:
dois (02) servidores para o NEI, dois (02) intérpretes de Libras, um (01)

funcionário de apoio aos serviços de informática e uma (01) pedagoga, em

2014, o Centro recebeu seis (06) servidores técnicos para o NEI/CAp e, nenhum
servidor técnico-administrativo, para o setor de Almoxarifado. É verdade que

chegaram dois novos funcionários, porém um deles foi no âmbito de uma
redistribuição, com permuta, e outro, para ocupar o lugar de servidora ligada

à direção, cedida para a Pró-Reitoria de Administração da UFRN. Assim sendo,
a questão da carência de funcionários persiste, principalmente, no que diz

respeito a funções especializadas, sobretudo em Tecnologia Educacional,
Biblioteconomia e para os setores de material e patrimônio. Vale lembrar que

a instalação, definitiva, dos Laboratórios Interdisciplinares de Formação

Docente, e da biblioteca setorial vão exigir a contratação de profissionais
para esses novos setores, além dos servidores para o bloco de aulas, no setor
V.

Outro grave problema enfrentado pelo CE é a incompletude de sua

estrutura física. O andar reservado à pós-graduação, no chamado NEPSA II,
por exemplo, apesar das obras de construção e de acabamento terem sido

concluídas, continua sem poder ser ocupado, em virtude de problemas no
término

da

instalação

do

sistema

de

condicionadores

de

ar.

Em

conseqüência, o Centro não pôde instalar, de forma definitiva, em 2014,
espaços de interatividade virtual e os laboratórios de Políticas Públicas
Educacionais e de Documentação e Memória da Educação, conforme meta
definida em seu Plano de Gestão 2011-2015 (p. 56).
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No que se refere aos espaços de aula, o Centro de Educação e suas

unidades continuam, em 2014, enfrentando problemas para o pleno
andamento de suas atividades acadêmicas, tanto de ensino, como de

pesquisa e extensão. No caso do NEI/CAp, apesar das obras estarem em
estado avançado de construção, a não conclusão dos trabalhos de

ampliação da unidade, prevista para novembro de 2014, obrigou a Reitoria,
juntamente com o Centro de Educação e a direção do NEI/CAp, a retardar a

implantação das três (03) turmas do 4º ano do Ensino Fundamental e a

transferência das crianças da creche, cujo atendimento continua sendo feito
no antigo espaço reservado no complexo do Hospital Universitário Onofre

Lopes (HUOL). Com o atraso na conclusão das obras, os pais dos alunos tem

pressionado, fortemente, as direções do Centro e do NEI/CAP, e a própria
Reitoria da UFRN, para buscar alternativas que assegurassem a oferta das

referidas turmas, para o início letivo de 2015.1. No entanto, sem dispor de um
cronograma preciso, fornecido pela Superintendência de Infra-estrutura, para
a finalização da obra, incluindo a instalação dos aparelhos de ar

condicionado, a construção das vias de acessibilidade entre os dois prédios, a

montagem dos móveis e instalação dos equipamentos, a Reitoria, com o

acordo das Direções do Centro de Educação e do NEI/CAp, optou por

esperar o término dos serviços, em execução, para implantar, com segurança,
as novas turmas. Nesse sentido, seria irresponsabilidade da gestão instalar, em
condições precárias, as novas turmas, comprometendo a qualidade do

trabalho pedagógico e pondo em risco a integridade das crianças. É
importante, pois, que se conclua, com urgência, as obras do NEI/CAp, de

modo a consolidar o projeto acadêmico da escola, fruto da luta histórica

desses educadores e desta Universidade, para atender as crianças do Berçário
ao 5º ano do Ensino Fundamental, com um trabalho pedagógico e curricular
de referência sobre a infância, em todo o estado do Rio Grande do Norte.

Para as aulas do Curso de Pedagogia e da Pós-Graduação, o Centro

de Educação continua dependendo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas,

já que as obras do setor de aula de Educação só foram iniciadas no fim do
ano de 2014. O Centro de Ciências Sociais Aplicadas permitiu ao CE, em 2014,
utilizar onze (11) salas no Setor de aulas I, uma (01)sala para o C.A de

Pedagogia e três (03) salas de aulas no Setor V, para a realização das
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atividades docentes nos períodos matutino, vespertino e noturno. Além de

sobrecarregar os espaços do CCSA, a inexistência de um bloco de aulas para
educação, no setor de aulas V, como previsto, gera o inconveniente de

manter os alunos longe do setor da administração do CE e dos professores
terem de fazer um esforço de deslocamento de suas salas de trabalho para as
salas de aula. Por outro lado, a demora na construção do prédio de salas de

aula impede a instalação definitiva dos Laboratórios Interdisciplinares de

Formação Docente e da biblioteca setorial, espaços importantes para a
formação de pedagogos, de alunos de outras licenciaturas e da pósgraduação. A ausência de um prédio de aulas para o Centro de Educação

tem gerado sérias dificuldades para a organização dos cursos de formação
continuada do Comitê Gestor, e para os cursos de Especialização
independentes,

destinados

a

professores

da

educação

básica,

que

normalmente ocorrem aos sábados. No bloco de aulas, em início de

construção, estão previstas também sala para o CA de Pedagogia, sala de

reprografia, laboratório de informática e um mini-auditório. A expectativa do
CE, no momento, é que a construção desses futuros espaços possa atender às
necessidades dos docentes, dos servidores e discentes, com efeitos positivos

na qualidade da formação profissional, como indicado no seu Plano de
Gestão 2011-2015 (p.56).

4.2. Atividades de Pesquisa
Em 2014, estão ligados ao Centro de Educação, através dos

Departamentos,

dezessete

(17)

Grupos

de

Pesquisa,

com

produção

diversificada, contínua e volumosa, integrando pesquisadores, empenhados
no fortalecimento de políticas de formação na graduação e na pós-

graduação e na reflexão acerca de problemáticas e temáticas relacionadas
à área de educação.
Esses

Grupos

de

Pesquisa,

que

recebem

financiamento

da

PROPESQ/UFRN, ou do CNPQ e ou CAPES, desenvolveram projetos envolvendo

docentes dos dois Departamentos, alunos da pós-graduação e bolsistas de
Iniciação Científica. A quase totalidade dos grupos de pesquisa está sob a

responsabilidade de pesquisadores ligados às oito (08) linhas de pesquisa que
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estruturam a proposta curricular do PPGEd, como atesta o quadro nº 17,
abaixo:

Quadro nº 17 – Grupos de Pesquisas do CE em 2014
Nome

Ensino e Linguagem

Grupo de Estudos da Complexidade

Grupo de Estudos de Praticas Educativas
em Movimento - GEPEM
Aprendizagem, Formação e
Profissionalização Docente
Currículo, Saberes e Práticas Educativas
Base de Pesquisa sobre Educação de
Pessoas com Necessidades Especiais
Grupo de Pesquisa Estudos HistóricoEducacionais
História da Educação, Literatura e
Gênero
GRIFARS - Grupo Interdisciplinar de
Pesquisa, Formação, Auto.Biografia,
Representações e Subjetividade
Estudos sobre Processos de Ensinar e
Aprender na Educação Infantil
ECOS-Escola Contemporânea e Olhar
Sociológico
Fundamentos da Educação e Práticas
Culturais
Dialogicidade, Educação de Pessoas
Jovens e Adultas e Práticas Culturais
Políticas e Gestão da Educação

Ano de
formação
1990
1994
1994
1995
1998
1998
1998
1998
1999
2000
2000
2001
2004

2004

Ensino de Ciências e Cultura

2009

Sertania, educação e práticas culturais

2010

Representações Sociais e Educação

2011

Líder

Marly Amarilha
Maria da Conceição
Xavier de Almeida
Marta Maria Castanho
Almeida Pernambuco
Betânia Leite Ramalho

Márcia Maria Gurgel
Ribeiro
Lúcia de Araújo Ramos
Martins
Marta Maria de Araújo

Maria Arisnete Câmara
de Morais
Maria da Conceição
Ferrer Botelho Sgadari
Passeggi
Denise Maria de
Carvalho Lopes
Adir Luiz Ferreira

Marlucia Menezes de
Paiva
Alessandro Augusto de
Azevedo
Magna França
Andre Ferrer Pinto
Martins
Walter Pinheiro Barbosa
Junior
Moisés Domingos
Sobrinho

Além desses dezessete (17) grupos já cadastrados e consolidados, há

dois grupos criados no Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAP), e

coordenados por professores da referida unidade, e que realizam estudos
sobres as seguintes temáticas: o desenvolvimento da criança de 0 a 03 anos e

as mídias e a literatura na infância. Portanto, são dezenove (19) os grupos de
pesquisa registrados em 2014.

O CE continuou coordenando, também, em 2014, através da

participação de professores lotados nos dois departamentos e credenciados

ao programa de pós-graduação, o projeto interdisciplinar que compõe o
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Programa de Cátedras da UNESCO, no campo da Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Com formato de rede institucional, a Cátedra UNESCO inclui

instituições, “vários setores da UNESCO, desde a sede em Paris até os escritórios

nacionais, centros e institutos” (cf. sítio da Cátedra UNESCO-EJA). No campo
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a cátedra, que integra as

Universidades Federais da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte,
é a única no Brasil.

O Programa de Pós-Graduação, que tem como objetivos desenvolver

pesquisas sobre o fenômeno educativo e oferecer cursos voltados para a
formação científica de pesquisadores e docentes em educação, foi

responsável, em 2014, pela qualificação de mestrandos, doutorandos e alunos

especiais e teve, no mesmo período, 39 dissertações e 37 teses defendidas,
totalizando setenta e seis (76) trabalhos, como indica o quadro nº 18, a seguir:
Quadro nº 18 – Dissertações e teses defendidas em 2014

TITULO DO TRABALHO
PROMOÇÃO, VENCIMENTO E AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO: O PCCR DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE NATAL/RN (2004-2010)
ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
A
HISTÓRIA
DA
MATEMÁTICA
COMO
METODOLOGIA DE ENSINO: UM ESTUDO A PARTIR
DO TRATADO SOBRE O TRIÂNGULO ARITMÉTICO DE
BLAISE PASCAL
GRACIANA FERREIRA DIAS
NARRATIVAS INFANTIS: O QUE NOS CONTAM AS
CRIANÇAS DE SUAS EXPERIÊNCIAS NO HOSPITAL E
NA CLASSE HOSPITALAR
SIMONE MARIA DA ROCHA
O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO (1996 - 2012) E
O REGIME DE COLABORAÇÃO: A REDE PÚBLICA
ESTADUAL DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE
EDMILSON JOVINO DE OLIVEIRA
In-Forma-Ação: sentidos da ead em implicação
NA AÇÃO docente
MARIA FRANCINETE DAMASCENO
SER GESTORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: QUAIS
SENTIDOS ATRIBUÍDOS NA CULTURA PROFISSIONAL?
MAURA COSTA BEZERRA
“CURRÍCULO ENCARNADO” (Cartografia simbólica
e afinidades pós-coloniais)
JOSE GLLAUCO SMITH AVELINO DE LIMA

CORRESPONDÊNCIAS CIENTÍFICAS COMO UMA
RELAÇÃO DIDÁTICA ENTRE HISTÓRIA E ENSINO DE
MATEMÁTICA: O EXEMPLO DAS CARTAS DE EULER A
UMA PRINCESA DA ALEMANHA

ORIENTADOR

Doutorado

MAGNA FRANCA

Doutorado

JOHN ANDREW
FOSSA

Doutorado

MARIA DA
CONCEICAO
FERRER BOTELHO
SGADARI PASSEGGI

Doutorado

MAGNA FRANCA

Doutorado

ROSALIA DE FATIMA
E SILVA

Doutorado

ADIR LUIZ FERREIRA

Doutorado

MARTA MARIA
CASTANHO
ALMEIDA
PERNAMBUCO

Doutorado

IRAN ABREU
MENDES
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DANIELE ESTEVES PEREIRA
CENÁRIO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA EM
HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO ENSINO DE
MATEMÁTICA: UMA ANÁLISE REFLEXIVA DAS TESES E
DISSERTAÇÕES (1990-2010)
CRISTIANE BORGES ANGELO
Concepções de formação profissional técnica de
nível médio adotadas pelo IFRN: especificidades e
(des)continuidades
JOSÉ MOISÉS NUNES DA SILVA
PAPEL DO MUNICÍPIO E RELAÇÕES FEDERATIVAS:
atuação de municípios cearenses nas políticas de
formação continuada de alfabetizadores
CLOTENIR DAMASCENO RABÊLO
A FORMA DA ESCOLA PRIMÁRIA MARANHENSE
(1889-1912)
ROSANGELA SILVA OLIVEIRA
FORMAÇÃO CONTINUADA E REPRESENTAÇÃO
SOCIAL: IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
ADEMARCIA LOPES DE OLIVEIRA COSTA
A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE DISCIPLINAS
DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DA
FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: UM ENTREMEAR DE
SABERES
GIOVANA GOMES ALBINO
A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE: LIMITES E DESAFIOS PARA SUA EFETIVAÇÃO
MAGNUS JOSE BARROS GONZAGA
EM
BUSCA
DE
NOVAS
TERRITORIALIDADES
PEDAGOGICAS
PARA
A
IDENTIDADE
DA
EDUCAÇÃO
FÍSICA
NO
ENSINO
MÉDIO
INTEGRADO: UMA PERSPECTIVA PÓS - CRÍTICA
MOYSÉS DE SOUZA FILHO
OS JOGOS COM REGRAS NA PERSPECTIVA DO
DESENHO
UNIVERSAL:
CONTRIBUIÇÕES
À
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA
CLAUDIA ROSANA KRANZ
Análise de Necessidades de Formação: uma
Prática Reveladora de Objetivos da Formação
Docente
MARIA JULIA DE PAIVA ALMEIDA
O FUNDEF E O FUNDEB COMO POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO PARA A VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO: EFEITOS NA CARREIRA E NA
REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE
PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DO RN.
MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO CONTEXTO
DE FORMAÇÃO DOCENTE ESPECÍFICA PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL: o que dizem os formandos
sobre suas aprendizagens?
JACICLEIDE FERREIRA TARGINO DA CRUZ MELO
DINÂMICAS REPRESENTACIONAIS DO TRABALHO
DOCENTE POR GRUPO DE LICENCIANDOS DO

Doutorado

IRAN ABREU
MENDES

Doutorado

ANTONIO CABRAL
NETO

Doutorado

ALDA MARIA
DUARTE ARAUJO
CASTRO

Doutorado

MARIA INES
SUCUPIRA
STAMATTO

Doutorado

ERIKA DOS REIS
GUSMAO ANDRADE

Doutorado

ERIKA DOS REIS
GUSMAO ANDRADE

Doutorado

ANTONIO LISBOA
LEITAO DE SOUZA

Doutorado

JOSE PEREIRA DE
MELO

Doutorado

IRAN ABREU
MENDES

Doutorado

MARIA ESTELA
COSTA HOLANDA
CAMPELO

Doutorado

MAGNA FRANCA

Doutorado

DENISE MARIA DE
CARVALHO LOPES

Doutorado

MARIA DO
ROSARIO DE
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CURSO PEDAGOGIA DA TERRA/RN
DEYSE KARLA DE OLIVEIRA MARTINS
A FORMAÇÃO DA HABILIDADE DE EXPLICAR NO
CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO: O QUE DIZEM OS
LIVROS? O QUE PENSAM OS PROFESSORES?
ANTONIA BATISTA MARQUES
Esporte como experiência estética e educativa:
uma abordagem fenomenológica
LIEGE MONIQUE FILGUEIRAS DA SILVA
A ATUAÇÃO DOCENTE E A VISÃO MORAL DOS
PROFESSORES NAS RELAÇÕES PEDAGÓGICAS NO
ENSINO FUNDAMENTAL
DENISE CORTEZ FERNANDES
AS PRÁTICAS CORPORAIS NO COTIDIANO DAS
PESSOAS VIVENDO COM HIV E AIDS: Revelando,
desconstruindo e construindo histórias.
HUNAWAY ALBUQUERQUE GALVÃO DE SOUZA
METRÓPOLE DIGITAL: O JOVEM APRENDIZ NA
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
ZORAIA DA SILVA ASSUNCAO
FORMAÇÃO
DE
PROFESSORES,
SABERES,
REFLEXIVIDADE E APROPRIAÇÃO DA CULTURA
DIGITAL NO PROJETO UM COMPUTADOR POR
ALUNO (UCA)
AKYNARA AGLAE RODRIGUES S DA SILVA
ATENÇÃO,
CONSCIÊNCIA
E
PRÁTICA
PEDAGÓGICA:
UM
ESTUDO
DE
SUAS
INTERCONEXÕES
LUCIA DA FATIMA DA CUNHA
Escrever e Avaliar Textos Argumentativos: Saberes
Docentes em Ação
MARIA DO CARMO FERNANDES LOPES
A SISTEMATIZAÇÃO DO CONTEÚDO JOGO NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO
DIANNE CRISTINA SOUZA DE SENA
ENSINAR E APRENDER HISTÓRIA NA RELAÇÃO
DIALÉTICA ENTRE INTERPRETAÇÃO E CONSCIÊNCIA
HISTÓRICA CRÍTICA
MARIA DA PAZ CAVALCANTE
Contar no Caminho: escritas de si, percursos de
formação e inserção institucional de professores
da infância
MARIA DE FATIMA ARAUJO
O
SENSÍVEL
NO
TRABALHO
DOCENTE:
REPRESENTAÇÃO SOCIAL ENTRE DOCENTES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
KADYDJA KARLA NASCIMENTO CHAGAS
Acompanhamento do Memorial de Formação:
entre formar e formar-se
MONICA MARIA GADELHA DE SOUZA GASPAR
A DIMENSÃO
ESPACIAL
E
O
PROCEDER
PEDAGÓGICO
ORGIVAL BEZERRA DA NOBREGA JUNIOR

FATIMA DE
CARVALHO
Doutorado

ISAURO BELTRAN
NUNEZ

Doutorado

KARENINE DE
OLIVEIRA PORPINO

Doutorado

ADIR LUIZ FERREIRA

Doutorado

JOSE PEREIRA DE
MELO

Doutorado

MARIA DAS
GRACAS PINTO
COELHO SOUSA

Doutorado

MARIA DAS
GRACAS PINTO
COELHO SOUSA

Doutorado

MARIA SALONILDE
FERREIRA

Doutorado

MARLY AMARILHA

Doutorado

MARIA DAS
GRACAS PINTO
COELHO SOUSA

Doutorado

MARIA SALONILDE
FERREIRA

Doutorado

MARIA DA
CONCEICAO
FERRER BOTELHO
SGADARI PASSEGGI

Doutorado

MARIA DO
ROSARIO DE
FATIMA DE
CARVALHO

Doutorado

MARIA DA
CONCEICAO
FERRER BOTELHO
SGADARI PASSEGGI

Doutorado

ADIR LUIZ FERREIRA
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A Videobiografia como dispositivo de pesquisaação-formação: uma prática educativa com
adolescentes
CRISTÓVÃO PEREIRA SOUZA
CANTOS, ENCANTOS
E
DESENCANTOS NA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE DA
CONCEPÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA UFRN
SUELDES DE ARAUJO
Uma Ode ao Livro: a educação, o bibliotecário,
uma formação para a vida.
MONICA KARINA SANTOS REIS
Mia Couto: para uma pedagogia da doce ira
LOUIZE GABRIELA SILVA DE SOUZA

DO AMANHECER AO CREPÚSCULO: o ambiente
inteiro por minhas narrativas
TIAGO LINCKA DE SOUSA
POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS DE FOMENTO À
LEITURA
E
SUAS
REPERCUSSÕES
PARA
A
EDUCAÇÃO BÁSICA
MARIA DA CONCEICAO REGO DE ARAUJO
O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A
DISTÂNCIA NA UFRN: UMA ANÁLISE DA SUA
IMPLEMENTAÇÃO
NA
PERSPECTIVA
DE
COORDENADORES E DE ALUNOS
ANDRESSA LENUSKA SOUSA DE MACEDO
Uma Abordagem Crítica do Conteúdo Esporte nas
Aulas de Educação Física no Instituto Federal de
Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte Campus Pau dos Ferros
MARCOS ANTONIO DA SILVA
INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA A PARTIR DA
IMPLANTAÇÃO DA AÇÃO TEC NEP
RIVANIA DE SOUSA SILVA
A Experiência Educativa do Lições de Cidadania
(2005 - 2013)
THIAGO MATIAS DE SOUSA ARAUJO
INICIAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
cenários de uma cultura
JOSELIDIA DE OLIVEIRA MARINHO
EJA: Saberes na Articulação Curricular da Escola
Municipal Professor Amadeu Araújo
VERIDIANO MAIA DOS SANTOS
APRENDIZAGEM
E
DESENVOLVIMENTO
DA
LINGUAGEM ORAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
WANESSA RAFAELA DO NASCIMENTO DA COSTA
NARRATIVAS SOBRE O CURSO TÉCNICO EM
MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NO
IFRN: REVELAÇÕES E CONTRADIÇÕES ENTRE
CONCEPÇÃO E EFETIVAÇÃO DO CURRÍCULO.
FRANCY IZANNY DE BRITO BARBOSA MARTINS
Saberes sobre a literatura: um estudo com
professores de 1º ao 5º ano do Ensino

Doutorado

MARIA DA
CONCEICAO
FERRER BOTELHO
SGADARI PASSEGGI

Doutorado

ALDA MARIA
DUARTE ARAUJO
CASTRO

Mestrado
Mestrado
Mestrado

MARIA DA
CONCEICAO
XAVIER DE ALMEIDA
MARIA DA
CONCEICAO
XAVIER DE ALMEIDA
MARIA DA
CONCEICAO
XAVIER DE ALMEIDA

Mestrado

TATYANA MABEL
NOBRE BARBOSA

Mestrado

ALDA MARIA
DUARTE ARAUJO
CASTRO

Mestrado

JOSE PEREIRA DE
MELO

Mestrado

FRANCISCO
RICARDO LINS
VIEIRA DE MELO

Mestrado

WALTER PINHEIRO
BARBOSA JUNIOR

Mestrado

ADIR LUIZ FERREIRA

Mestrado

ROSA APARECIDA
PINHEIRO

Mestrado

DENISE MARIA DE
CARVALHO LOPES

Mestrado

ROSA APARECIDA
PINHEIRO

Mestrado

ALESSANDRA
CARDOZO DE
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Fundamental
MARIA DEUZA DOS SANTOS
O PROGRAMA ESCOLA ATIVA E OS DESAFIOS DA
PROPOSTA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA EM
ESCOLAS DO CAMPO NO RN
GLAUCIANE PINHEIRO ANDRADE
A CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA
DOCENTE
PRISCILA LOPES DA SILVA
O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE
LÍNGUA ESPANHOLA PARA ALUNOS CEGOS:
NARRATIVAS DO ENSINAR E APRENDER.
IRYS DE FÁTIMA GUEDES DO NASCIMENTO
A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE NATAL/RN: UM ESTUDO SOBRE O
PERÍODO DE 2008 – 2011.
MÁRCIA SORAYA PRAXEDES DA SILVA
MEDIAÇÃO BIOGRÁFICA: PROPOSTAS PARA A
FORMAÇÃO DOCENTE
LUCIANA MEDEIROS DA CUNHA

A PARTICIPAÇÃO DAS MÃES NO CONSELHO
ESCOLAR DO CMEI AMOR DE MÃE
ROSANEIDE LOPES DE SOUZA TRIGUEIRO
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL NO IFRN-CAMPUS
MOSSORÓ: DAS INTENÇÕES DECLARADAS AO
FUNCIONAMENTO DE UM CURSO EM ESPAÇO
PRISIONAL
ANA LÚCIA PASCOAL DINIZ
LITERATURA E EDUCAÇÃO: as contribuições da
poesia à formação do leitor
LYDIANE FONSECA DE CARVALHO
NO CAMINHO DAS ARTES MARCIAIS: A RELAÇÃO
MESTRE E DISCÍPULO COMO EDUCAÇÃO SENSÍVEL
LUIZ ARTHUR NUNES DA SILVA
O PROEJA ENSINO MÉDIO NO IFRN – Campus
Caicó: causas da desistência e motivos da
permanência
DEBORA SUZANE DE ARAUJO FARIA
A
Proficiência
Escritora
em
Matemática
Trabalhada nos Livros Didáticos dos 4º e 5º anos do
Ensino Fundamental
CLAUDENICE CARDOSO BRITO
Já li muita coisa, então, eu posso inventar mais!
A leitura literária e o desenvolvimento do
pensamento criativo na infância
KIVIA PEREIRA DE MEDEIROS
As necessidades formativas de professores para
trabalhar com a Educação Integral
FRANCISCO JOSÉ DIAS DA SILVA
De Viena à Caicó: Fé e Instrução em Trânsito (1925
– 1941)
ALEXANDRE REMO MIRANDA DE ARAÚJO
O MEU LUGAR: ESTUDO DA HABILIDADE ESCRITORA

FREITAS
Mestrado

MARIA APARECIDA
DE QUEIROZ

Mestrado

LUCIA DE ARAUJO
RAMOS MARTINS

Mestrado

LUZIA GUACIRA
DOS SANTOS SILVA

Mestrado

ANTONIO LISBOA
LEITAO DE SOUZA

Mestrado

MARIA DA
CONCEICAO
FERRER BOTELHO
SGADARI PASSEGGI

Mestrado

WALTER PINHEIRO
BARBOSA JUNIOR

Mestrado

DANTE HENRIQUE
MOURA

Mestrado

MARLY AMARILHA

Mestrado

TEREZINHA
PETRUCIA DA
NOBREGA

Mestrado

WALTER PINHEIRO
BARBOSA JUNIOR

Mestrado

CLAUDIANNY
AMORIM
NORONHA

Mestrado

ALESSANDRA
CARDOZO DE
FREITAS

Mestrado

ISAURO BELTRAN
NUNEZ

Mestrado

MARLUCIA MENEZES
DE PAIVA

Mestrado

FRANCISCA
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NO MICRO ESPAÇO TEMPO SALA DE AULA
GEIZY MARIA DE CASTRO FERREIRA
Avaliação de um programa de educação
ambiental não formal: a Caravana Ecológica na
visão dos participantes
POTYRA BORGES PINHEIRO
CURRÍCULO EM “MOVIMENTOS” A CONSTITUIÇÃO
DO SABER ESCOLAR PELOS ÍNDIOS PANKARÁ DA
SERRA DO ARAPUÁ – PE
PATRICIA FORTES DE ALMEIDA
GÊNEROS DO DISCURSO E ESCRITA: O QUE AS
COLEÇÕES
DIDÁTICAS
DE
PORTUGUÊS
(DES)PRESTIGIAM NO ENSINO DA PRODUÇÃO
TEXTUAL?
LUCILA CARVALHO LEITE
PAU E LATA PARA UMA EDUCAÇÃO MUSICAL UMA
PARTITURA DE VIDAS
DANUBIO GOMES DA SILVA
O OLHAR DA CRIANÇA SOBRE A BRINCADEIRA
NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
UILIETE MARCIA SILVA DE MENDONCA PEREIRA
O VENCIMENTO E A REMUNERAÇÃO DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE NATAL/RN:
REPERCUSSÕES DA IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB
(2007-2010)
JANAINA LOPES BARBOSA
CONCEPÇÕES SOBRE OS LIVROS DIDÁTICOS DE
GEOGRAFIA: NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS DE
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
MAYARA CINTHYA COSTA EVANGELISTA
ANÁLISE
DOS
EFEITOS
DE
UM
PLANO
EDUCACIONAL
INDIVIDUALIZADO
NO
DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E FUNCIONAL DE
UM ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO
AUTISMO
DEBORA MARA PEREIRA
AS CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE: UM
ESTUDO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
CURRAIS NOVOS-RN (2009 A 2012)
FABIANA ERICA DE BRITO
FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA: CENÁRIOS E DESAFIOS EM UMA
ESCOLA PÚBLICA
JOSENILDO PEREIRA DA SILVA
A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA ESCOLA
MUNICIPAL ESTUDANTE EMMANUEL BEZERRA:
CONSTRUINDO UMA DINÂMICA DE PARTICIPAÇÃO
LARISSA FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA

LACERDA DE GOIS
Mestrado

ANDRE FERRER
PINTO MARTINS

Mestrado

ROSALIA DE FATIMA
E SILVA

Mestrado

TATYANA MABEL
NOBRE BARBOSA

Mestrado

KARENINE DE
OLIVEIRA PORPINO

Mestrado

MARIA ESTELA
COSTA HOLANDA
CAMPELO

Mestrado

GILMAR BARBOSA
GUEDES

Mestrado

FRANCISCO
CLAUDIO SOARES
JR

Mestrado

DEBORA REGINA DE
PAULA NUNES

Mestrado

ALDA MARIA
DUARTE ARAUJO
CASTRO

Mestrado

ERIKA DOS REIS
GUSMAO ANDRADE

Mestrado

LUCIANE TERRA DOS
SANTOS GARCIA

Os docentes dos Departamentos de Práticas Educacionais e Currículo e

de Fundamentos e Políticas da Educação desenvolvem também seus projetos

individuais de investigação em diferentes temáticas e dialogam com
pesquisadores nacionais e internacionais, contribuindo, desse modo, para a
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formação de novos pesquisadores, professores e profissionais para a área de

Educação. Em 2014, os professores do DPEC, por exemplo, estiveram
envolvidos em vinte e oito (28) projetos de pesquisa, devidamente
cadastrados na PROPESQ, como se pode constatar no quadro nº 19, a seguir:
Quadro nº 19 – Projetos Individuais de Pesquisa do DPEC em 2014
TÍTULO DO PROJETO

A MEDIAÇÃO NA LEITURA DO POEMA: INTERFACE VOZ,
IMAGEM E SENTIDOS
A mediação na leitura do poema e do livro de poesisa:
interface voz e imagem no processo de atribuição de
sentidos
FACES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM NATAL
Mapa Regional Sobre Educação em Prisões no Nordeste
Brasileiro
Formação continuada de professores de língua
portuguesa: as demandas do Ensino Médio Inovador no
Rio Grande do Norte.
Processo ensino-aprendizagem e formação de
professores de História
História da escolarização no Rio Grande do Norte
(século XX)
Representações Sociais e desafios na docência em
Sociologia no Ensino Médio
O estágio supervisionado e a construção de
representações sociais sobre ensinar Sociologia no
Ensino Médio
O processo de construção da Cultura Acadêmica na
UFRN: profissão, qualidade e deontologia docente na
Universidade
Programa de innovación y desarrollo de la calidad en la
formación docente
AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO
CURSO DE PEDAGOGIA PRESENCIAL DA UFRN:
IMPRESSÕES DE DOCENTES E DISCENTES
CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA DA UFRN:
ELEMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS
DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS A SEREM IMPLEMENTADAS
PELO NDE E COMISSÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO A
PARTIR DA REALIDADE DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS
PÓLOS E COMUNIDADES VIZINHAS.
O EGRESSO DO CURSO DE PEDAGOGIA PRESENCIAL DA
UFRN: SEU CAMPO DE TRABALHO E AS EXPECTATIVAS DAS
INSTITUIÇÕES QUE O EMPREGA
Arte e Deficiência: os processos educacionais e
estéticos de pessoas com deficiência em contextos
escolares e não escolares
Formação de professores de Ciências e Química: Um
estudo sobre a abordagem CTS no ensino básico e
superior
Contemporaneidade e Educação

COORDENADOR

ALESSANDRA CARDOZO
DE FREITAS
ALESSANDRA CARDOZO
DE FREITAS

ALESSANDRO AUGUSTO DE
AZEVEDO
ALEXANDRE DA SILVA
AGUIAR
ANA SANTANA SOUZA
CRISLANE BARBOSA DE
AZEVEDO
CRISLANE BARBOSA DE
AZEVEDO
ELDA SILVA DO
NASCIMENTO MELO
ELDA SILVA DO
NASCIMENTO MELO

ELENA MABEL BRUTTEN
BALDI
ELENA MABEL BRUTTEN
BALDI
GILBERTO FERREIRA COSTA

GILBERTO FERREIRA COSTA
IZOLDA COSTA
FERNANDES
JEFFERSON FERNANDES
ALVES
JOSIVANIA MARISA
DANTAS

KARYNE DIAS COUTINHO
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE GEOGRAFIA NA UFRN
Ensino de Língua Inglesa através de técnicas teatrais
Filosofia nas Escolas de Natal: o currículo é reelaborado
em função da nova disciplina?
NECESSIDADES FORMATIVAS DE FUTUROS DOCENTES DE
CIÊNCIAS
Enfoque ambiental no ensino de Ciências em escolas
públicas natalenses
O pensamento de Paulo Freire na educação brasileira:
análise de sistemas de ensino a partir da década de
1990 etapa 2 - subprojeto UFRN
Contribuições de George Peacock para a Educação
Matemática no Século XIX e nos dias atuais
Laboratório de Ensino de Matemática nas Escolas da
Rede Pública de Ensino na Cidade de Natal
Ensino de Ciências e Cultura – Propostas para um olhar
interdisciplinar de ciência e arte na formação de
docentes em Ciências e Matemática dos graduandos e
pós-graduandos da UFRN.
O
PARQUE
DA
CIÊNCIA
NUMA
PERSPECTIVA
INVESTIGATIVA E INTERDISCIPLINAR
Formação em serviço e as mudanças no papel do
professor

LENILTON FRANCISCO DE
ASSIS
LUCINEIA CONTIERO
LUCRECIO ARAUJO DE SA
JUNIOR
MARLECIO MAKNAMARA
DA SILVA CUNHA
MARLECIO MAKNAMARA
DA SILVA CUNHA

MARTA MARIA CASTANHO
ALMEIDA PERNAMBUCO
MÉRCIA DE OLIVEIRA
PONTES
MÉRCIA DE OLIVEIRA
PONTES

MIDORI HIJIOKA CAMELO
RUTE ALVES DE SOUSA
RUTE ALVES DE SOUSA

Da mesma forma, no DFPE, são quarenta e sete (47) projetos individuais

desenvolvidos, em temáticas diversas, alguns deles vinculados às linhas de

pesquisa da pós-graduação em educação, conforme apresentado no quadro
nº 20, a seguir:

Quadro nº 20 – Projetos Individuais de Pesquisa do DFPE em 2014

TÍTULO DO PROJETO
Um olhar da sociologia da educação sobre as
estratégias de aprendizagem, socialização e modos de
interação acadêmica dos estudantes na UFRN.
EXPANSÃO, E MOBILIDADE ESTUDANTIL NO ENSINO
SUPERIOR:
UMA
ANÁLISE
DA
REALIDADE
DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
(2007-2012)
POLÍTICA DE EXPANSÃO, ACESSO E PERMANÊNCIA NO
ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO DAS ESTRATÉGIAS DE
IMPLEMENTAÇÃO DO REUNI NA UFRN
Mobilidade Estudantil na educação superior em países
do MERCOSUL
Avaliação do Plano de Ações Articuladas (PAR): um
estudo dos municípios dos estados do Rio Grande do
Norte, Pará e Minas Gerais no período de 2007 a 2011
Diagnóstico da atuação do tutor no Ensino a Distância
da UFRN
Evasão e permanência na licenciatura, curso
Matemática da UFRN/CCET/UAB, no período de 2005 a
2012.

COORDENADOR

ADIR LUIZ FERREIRA
ALDA MARIA DUARTE
ARAUJO CASTRO
ALDA MARIA DUARTE
ARAUJO CASTRO
ALDA MARIA DUARTE
ARAUJO CASTRO
ALDA MARIA DUARTE
ARAUJO CASTRO
ALINE DE PINHO DIAS
ANDREIA DA SILVA
QUINTANILHA SOUSA
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ENSINO SUPERIOR: EXPANSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO
Mediando interações na sala de aula regular: uma
proposta colaborativa de intervenção para alunos com
autismo
Ampliando a responsividade de cuidadores de crianças
com autismo
Múltiplas linguagens na Educação Infantil: condições
propiciadas à aprendizagem e desenvolvimento das
crianças.
A emergência da(s) linguagem(s) da criança e o
trabalho pedagógico na Educação Infantil
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE LICENCIANDOS SOBRE
DOCENCIA
PVN10850-2014 Freinet e Freire: metodologias e
técnicas de Pedagogia Popular nas redes de Educação
do Rio Grande do Norte
Freinet e Freire: metodologias e técnicas de Pedagogia
Popular
ANÁLISE DE NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DO
PROFESSOR ALFABETIZADOR DA ESCOLA PÚBLICA EM
CEARÁ-MIRIM
DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA: O
IDEB COMO PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO
O ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR DAS
CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS: UM ESTUDO DAS
CARACTERÍSTICAS DA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA CLASSE
HOSPITALAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO HOSPED
(UFRN).
UMA VISÃO SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ALUNOS
COM DEFICIÊNCIA.
Atendimento Educacional Especializado para alunos
com Deficiência: um olhar sobre a realidade de escolas
públicas de Natal/RN
Gestão e avaliação em escolas potiguares

O PAR em municípios do Rio Grande do Norte: a
construção do projeto político-pedagógico e da
avaliação da aprendizagem
Inclusão scolar de estudantes cegos em escolas e IES
das redes pública e privada de ensino, em Natal/RN:
Pontos e contrapontos
Remuneração dos Professores da Rede Pública Estadual
do RN e Municipal de Nata/RN: efeitos do Fundeb e
PSPN no período 2006 a 2013.
Remuneração dos Professores da Rede Pública Estadual
do RN
Remuneração dos Professores das Escolas Públicas da
Educação Básica - rede estadual do RN e Municipal de
Natal/RN - no contexto Fundeb e PSPN
Avaliação do Plano de Ações Articuladas (PAR): um
estudo em 4 municípios do estado do Rio grande do
Norte - período 2007-2011 em duas dimensões de
análise - gestão do PAR municipal (administrativo e
financeiro) e infraestrutura e recursos pedagógicos.
HISTÓRIA DA LEITURA E DA ESCRITA NO RIO GRANDE DO
NORTE - PRESENÇA DE PROFESSORAS (1910-1940)

ANTONIO CABRAL NETO
DEBORA REGINA DE
PAULA NUNES
DEBORA REGINA DE
PAULA NUNES
DENISE MARIA DE
CARVALHO LOPES

DENISE MARIA DE
CARVALHO LOPES
ERIKA DOS REIS GUSMAO
ANDRADE
FLAVIO BOLEIZ JUNIOR
FLAVIO BOLEIZ JUNIOR
GIANE BEZERRA VIEIRA
GILMAR BARBOSA GUEDES
JACYENE MELO DE
OLIVEIRA
LUCIA DE ARAUJO RAMOS
MARTINS
LUCIA DE ARAUJO RAMOS
MARTINS
LUCIANE TERRA DOS
SANTOS GARCIA
LUCIANE TERRA DOS
SANTOS GARCIA
LUZIA GUACIRA DOS
SANTOS SILVA
MAGNA FRANCA
MAGNA FRANCA
MAGNA FRANÇA
MAGNA FRANCA
MARIA ARISNETE CAMARA
DE MORAIS
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Dos saberes e fazeres da tutoria: um estudo no âmbito
do curso de pedagogia a distância da UFRN
Um estudo sobre a prática docente na infância e o
laptop educacional: saberes e fazeres dos professores
Narrativas infantis. O que contam as crianças sobre as
escolas da infância?

DIFICULDADES DOCENTES/ANÁLISE DE NECESSIDADES NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DE
CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DO SISTEMA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO/NATAL-RN
ANÁLISE DE NECESSIDADES NA FORMAÇÃO DOCENTE:
INVESTIGAÇÃO-AÇÃO PARA ALFABETIZAR-LETRANDO NA
EJA
A diversificação institucional na educação superior no
Rio Grande do Norte
A Lei e a Escola: uma história da escola no Brasil (18082008)
Infância, Contemporaneidade e Educação
Histórias de práticas escolares e não escolares no Rio
Grande do Norte (1940 – 1970)
Do aprender ao ensinar a ler literatura e processos
mediadores de professores no ensino fundamental:
formar leitores, formando-se.
A MULTIMODALIDADE NA LEITURA DO POEMA E DO
LIVRO DE POESIA EM APRENDIZES DA ESCOLA
FUNDAMENTAL – estudo longitudinal
A educação escolar primária federalizada para
crianças, jovens e adultos no Rio Grande do Norte
(1930-1961)
Apreensão das interações sociais das pessoas com
deficiência no cotidiano: diálogos com a produção de
Goffman em tempos de educação inclusiva
Percursos teórico-metodológicos na pesquisa em
educação e em ciências sociais: construindo
interlocuções
Os dilemas da aprendizagem em tempos de escola
inclusiva: uma alternativa de formação inicial para
pedagogos
Práticas Pedagógicas no ensino superior:a avaliação
em questão
O TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR

Educação em direitos humanos: processo de formação
e constituição de uma cultura.
EDUCAÇÃO ANDRÓGINA: O CONFLITO ENTRE OS
PRINCÍPIOS FEMININO E MASCULINO NO GRANDE
SERTÃO DE ROSA

Constata-se,

considerando-se

os

dados

MARIA CRISTINA LEANDRO
DE PAIVA
MARIA CRISTINA LEANDRO
DE PAIVA
MARIA DA CONCEICAO
FERRER BOTELHO SGADARI
PASSEGGI
MARIA ESTELA COSTA
HOLANDA CAMPELO
MARIA ESTELA COSTA
HOLANDA CAMPELO

MARIA GORETTI CABRAL
BARBALHO
MARIA INES SUCUPIRA
STAMATTO
MARIANGELA MOMO
MARLUCIA MENEZES DE
PAIVA
MARLY AMARILHA
MARLY AMARILHA
MARTA MARIA DE ARAUJO
RITA DE CÁSSIA BARBOSA
PAIVA MAGALHÃES
RITA DE CÁSSIA BARBOSA
PAIVA
RITA DE CASSIA BARBOSA
PAIVA MAGALHAES
ROSÁLIA DE FÁTIMA E
SILVA
ROSÁLIA DE FÁTIMA E
SILVA
ROSÁLIA DE FÁTIMA E
SILVA
WALTER PINHEIRO
BARBOSA JUNIOR

apresentados

acima

e

comparando-os com os dados levantados, em 2013, que houve um aumento

no número de projetos de pesquisas coordenados e desenvolvidos pelos
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docentes pertencentes aos dois departamentos do Centro de Educação,
conforme gráfico nº 12, a seguir:

Quanto à ligeira diminuição nos grupos de pesquisa registrados, ela se

deveu à aposentadoria de professores nos dois departamentos, provocando
assim, o não cadastramento desses grupos no sistema.

No entanto, apesar da consolidação dos grupos de pesquisa, da

execução de projetos individuais nos dois departamentos, da viabilização dos
projetos institucionais financiados pelas agências de fomento à pesquisa,

como CNPQ e CAPES, do desenvolvimento de acordos bilaterais com
instituições estrangeiras, do incentivo à qualificação dos pesquisadores,
através de estágios pós-doutorais, permanece, ainda, como desafio para o
Centro de Educação, o fortalecimento da pesquisa e da formação de

pesquisadores em educação, a integração entre a graduação e a pósgraduação, além da difusão acadêmica dos conhecimentos e a socialização
de conhecimentos na área, com o incremento da produção científica.

No que se refere à produção acadêmica, o Centro de Educação tem

apoiado, sistematicamente, inclusive em 2014, a Revista Educação em
Questão, como veículo principal de difusão da produção intelectual dos

professores, principalmente daqueles que atuam na pós-graduação em
educação. No ano de 2014, foram publicadas duas edições impressas e duas

edições o-line da referida revista. Ainda em 2014, a Revista Educação em
Questão foi formalmente incluída no Sistema Eletrônico de Editoração de

Revistas (SEER), através do Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN. O
Conselho Editorial também solicitou a renovação de todos os indexadores da

revista: EDUBASE - Universidade Estadual de Campinas; Diadorim - Diretório de
Informações de Política Editorial das Revistas Científicas Brasileiras; GeoDados 57

geodados.pg.utfpr.edu.br; IRESIE/México D.F - Indíce de Revistas de Educación
Superior e Investigación Educativa; LATINDEX -

Sistema Regional de

Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, Caribe,

España y Portugal; CLASE - Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y
Humanidades ; Sumários.org - Sumários de Revistas Brasileiras. Ainda no que se

refere à produção acadêmica, o CE tem incentivado, através do Programa
de Pós-Graduação, a publicação de livros dos docentes que atuam nas

diferentes linhas de pesquisa do programa. Assim sendo, em 2014, foram
publicados oito (08) livros, sendo dois (02) na linha de pesquisa Políticas e

Práxis da Educação, dois (02) na de Práticas Pedagógicas e Currículo, um (01)

na linha de Estratégia do Pensamento e Produção do Conhecimento, um (01)
na de Educação, Linguagem e Formação do Leitor, um (01) na linha de
Formação e Profissionalização Docente e, finalmente, um (01) na linha de

Educação e Inclusão em contextos escolares e não escolares. Além dessas

oito publicações, há também quatro (04) obras que foram encaminhadas, em
2014, à editora da UFRN para publicação.

Outro desafio para o fortalecimento da pesquisa e a formação de

pesquisadores, conforme linha de ação do Plano de Gestão 2011-2015, diz
respeito à inserção internacional dos grupos, principalmente, daqueles que

atuam na pós-graduação. Para a consolidação da pesquisa e a inserção
internacional dos grupos, é necessário mais empenho do Centro e da

Administração Central, no sentido de aumentar o quadro de professores

titulares, ainda carente, e dotar o programa de pós-graduação de uma infra-

estrutura tecnológica, de modo a manter o nível de excelência já alcançado,
ascender a novos patamares e a ampliar a participação dos grupos em redes
internacionais.

O Centro de Educação, juntamente com os Departamentos, os

Programas,

a

Unidade

Suplementar

e

os

Laboratórios,

sempre

em

conformidade com o seu Plano Quadrienal de Gestão 2011-2015, procurou,
também em 2014, fazer face a esses desafios, através de algumas ações.

No que diz respeito à questão da criação de novos grupos e ao

desenvolvimento de redes de pesquisa, coerente com as metas do Plano

Quadrienal 2011-2015, quando prevê: “consolidar os grupos de pesquisa
existentes e apoiar [...] a criação de novos grupos e o desenvolvimento de
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redes de pesquisa”, o Centro de Educação promoveu, em 2014, cinco
encontros

com

professores-pesquisadores

dos

dois

departamentos,

objetivando o desenvolvimento de pesquisas em rede, no âmbito do Projeto
“Erasmus Mundus” (IBRASIL), que tem como foco a Educação (Formação de

Professores),Engenharia e Novas Tecnologias. Dessa interlocução, surgiram
várias propostas de pesquisa a serem desenvolvidas com a Universidade de

Lille-3 (França), que coordena o Projeto IBRASIL, com o Laboratório CICEFTESCOL, da Universidade de Paris VIII, com a Universidade de Nanterre e com a

Technische Universität Braunschweig (Alemanha). Na tentativa de consolidar

parcerias com essas, e com outras instituições, foram realizadas, em 2014, com
total apoio do Centro de Educação, três missões no sentido Brasil-Europa e

uma no sentido Europa-Brasil. Todas essas missões foram importantes, na
medida em que abriram possibilidade de desenvolvimento de ações
conjuntas

entre

professores-pesquisadores

do

Centro

e

professores-

pesquisadores das instituições parceiras. Foi também a ocasião para o
estabelecimento de uma agenda de trabalho para 2014 e 2105, incluindo
propostas de elaboração de projetos de pesquisa, de projetos de ensino, de

artigos a serem publicados, de encontros regulares e de realização de eventos
internacionais.

Ainda, no que se refere ao intercâmbio internacional o Centro participa,

através de professores do DPEC do Programa de Apoyo al Sector Educativo
del Mercosur, com o projeto intitulado Laboratório de Qualidade Docente,
coordenado pela professora Elena Mabel.

Os professores do NEI/CAp, por sua vez, mantiveram contato, em 2014,

com a Universidade de Santiago de Compostela, na perspectiva de

elaboração de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelos professores

das duas instituições e coordenado pelo professor Miguel Zabalza, da referida
universidade.

Durante o ano de 2014, os professores do NEI/CAp participaram de

diversos eventos em nível nacional e internacional, como: XVII Encontro
Nacional de Didática e Prática de Ensino (XVII ENDIPE), o XXII Encontro de

Pesquisa Educacional Norte e Nordeste (XXII EPENN), o XVI Encontro Nacional
de Educação Infantil, o IV Seminário de Grupos de Pesquisa sobre Crianças e

Infância ( IV GRUPECI), o II Seminário Internacional de Literatura na Educação
59

Infantil: acervos, espaços e mediações; o VI Encontro regional do MIEIB e do
PROINFANCIA, III Seminário Internacional de Pesquisa da Leitura e Escrita na

Educação Infantil: boas práticas, e o VI Congresso Internacional de Pesquisa
(Auto)biográfica ( VI CIPA).

Além dessas iniciativas, o Centro de Educação continuou, em 2014,

incentivando e apoiando a participação de docentes em eventos, nacionais
e internacionais, de modo a garantir, através da apresentação de trabalhos

em colóquios e congressos qualificados, a inserção de pesquisadores em
novos grupos de pesquisa e a divulgação de sua produção na área de
educação.

No que se refere propriamente à mobilidade estudantil, o Centro de

Educação organizou, por duas ocasiões em 2014, encontros de professores e

alunos, com o Secretário de Relações Internacionais e a Coordenadora
brasileira do Projeto IBRASIL, para explicar o funcionamento do programa e
orientar os alunos na organização de seus projetos, com vistas aos editais

anuais do “Erasmus Mundus”, programa voltado para alunos da graduação,
com foco na educação e nas tecnologias da informação e da comunicação.

4.3. Atividades de Extensão
Em relação à Extensão, o Centro de Educação teve um papel central,

juntamente com o Programa de Pós Graduação, na organização do XXII

Encontro de Pesquisa Educacional Norte e Nordeste (EPENN), sediado pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de 28 a 31 de

outubro de 2014, tendo como tema: “A Pós-Graduação em Educação do
Norte e Nordeste: produção do conhecimento, assimetrias e desafios

regionais”. Considerado um dos maiores e mais antigos eventos de pesquisa
em educação do país, e o mais importante das regiões Norte e Nordeste, o

XXII EPENN contou com mais de 1.700 inscritos, entre professores pesquisadores
e estudantes de pós-graduação, e com a parceria dos Programas de Pós-

Graduação stricto sensu das Regiões Norte e Nordeste, instalados nas
seguintes instituições: IFRN, UFAL, UFAM, UFBA, UFC, UFAL, UFMA, UFOPA, UFPA,
UFPB, UFPE, UFPI, UFRN, UFS, UFT, UEPA, UECE, UEFS, UERN, UESB, UESC, UNEB,

UNIR, UNIT. Foram apresentadas, na ocasião, quinhentas e noventa e duas
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(592) comunicações orais, cento e setenta e dois (172) pôsteres, em vinte e

cinco (25) grupos de trabalho, com temas variados, dez (10) mesas temáticas,
oito (08) sessões especiais, vinte e cinco (25) trabalhos encomendados, duas

(02) palestras (de abertura e encerramento), além de apresentações culturais,
com artistas locais, e o lançamento de trinta (30) livros. É, pois, um evento que

torna possível a cooperação e o fortalecimento dos programas de pósgraduação em educação envolvidos, da pesquisa e da produção intelectual
da área educacional. Sua realização manifesta o compromisso dos

pesquisadores da área com a produção de conhecimento, acerca do
fenômeno educacional em toda a sua complexidade. Está prevista ainda a
publicação de duas obras, contendo os trabalhos apresentados nas mesas
temáticas e os trabalhos encomendados.

Os Departamentos, programas e unidades que fazem parte do Centro

de Educação desenvolveram, em 2014, seus próprios projetos de extensão,
destinados à comunidade educacional, a fim de socializar os conhecimentos
produzidos em seus grupos de pesquisas. Foram, ao todo, noventa e cinco (95)

ações de extensão desenvolvidas, em 2014, pelos departamentos, programa

de pós-graduação e unidade suplementar, sob a forma de cursos, eventos e
projetos. Os professores do DPEC, por exemplo, desenvolveram precisamente

trinta e cinco (35) ações de extensão, distribuídas em dezenove (19) eventos,
seis (06) cursos e dez (10) projetos, como atesta o quadro nº 21, abaixo:
Quadro nº 21- Ações de Extensão do DPEC em 2014

TÍTULO DO PROJETO
Encontro de Aprofundamento da I etapa e
Preparatória à II Etapa do PNFEM/RN
II Encontro Nacional de Acessibilidade
Cultural
1º
Salão
Pedagógico
dos
estágios
supervisionados do DPEC/UFRN
Criminalização Midiática da Juventude:
repercussões político-sociais e jurídicas da
democratização
dos
Meios
de
Comunicação
PROJETO DE ATUAÇÃO DOCENTE PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL I
Ditadura civil-militar (1964-1985): memória e
ensino de História
Ciclo de palestras: estágio e organização
da educação básica
Visita Acadêmica do Prof. Dr. Reiner

TIPO

Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento

Evento

COORDENADOR
ALEXANDRE DA SILVA
AGUIAR
JEFFERSON FERNANDES
ALVES
CRISLANE BARBOSA DE
AZEVEDO
ALEXANDRE DA SILVA
AGUIAR

SORANEIDE SOARES
DANTAS
JOAO MARIA VALENCA
DE ANDRADE
ANA SANTANA SOUZA

LUCRECIO ARAUJO DE SA
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Hildebrandt-Stramann
da
Technische
Universität Braunschweig (Alemanha)
DIÁLOGOS DA INQUIETUDE - EDUCAÇÃO DE
JOVENS
E
ADULTOS
E
ECONOMIA
SOLIDÁRIA
1º Encontro de Iniciação à Docência do
Centro de Educação
EJA EM MOVIMENTO

I Encontro Regional sobre Educação em
Espaços de Restrição e Privação de
Liberdade
I Seminário Interno de Avaliação das
Atividades do PIBID-Pedagogia
A DIDÁTICA E A FORMAÇÃO DO DOCENTE:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Ciências da Visão: arte, luzes e cores
II Seminário Internacional Diálogos com
Paulo Freire - Ensinar, aprender: leitura do
mundo e leitura da palavra.
IV Seminário Didática e Ensino de História

I Mostra Primavera Cultural: Cinema e
Ensino de Ciências"
I SEMINÁRIO UNIVERSIDADE, ESCOLA E
COMUNIDADE: PARCERIAS PARA AÇÕES
FORMATIVAS
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio.
REFLEXÕES SOBRE AS NORMATIZAÇÕES
ACADÊMICAS DA ABNT
A escola e a realidade local: contribuição
de Paulo Freire
ATELIÊ
DE
FILOSOFIA:
MÉTODOS
E
CONTEÚDOS PARA O ENSINO MÉDIO
Políticas oficiais de leitura: práticas
escolares e formação
PRÁTICAS DE LINGUAGEM E ENSINO EM
MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA (UFRN
- CAPES/INEP - OBEDUC)
CIRCUITO DE TEATRO NEWTON NAVARRO

I Ciclo de palestras sobre a formação do
pedagogo e seus espaços de atuação
CIRCULANDO IDEIAS, IMAGENS E CENAS

AS ABORDAGENS GEOGRÁFICAS E SUAS
IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS: quem narra
diz e escreve.
O QUE OS OLHOS NÃO VEEM O CORAÇÃO
(NÃO) SENTE
INCUBADORA GUARAPES

REGISTRO DA MEMÓRIA IBÉRICA NO RIO
GRANDE DO NORTE
Memória da Educação Popular no Rio

JUNIOR
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento

ALESSANDRO AUGUSTO
DE AZEVEDO
CRISLANE BARBOSA DE
AZEVEDO
ALESSANDRO AUGUSTO
DE AZEVEDO
ALEXANDRE DA SILVA
AGUIAR

CRISLANE BARBOSA DE
AZEVEDO
IAPONY RODRIGUES
GALVAO
RUTE ALVES DE SOUSA

MARCIA MARIA GURGEL
RIBEIRO
CRISLANE BARBOSA DE
AZEVEDO

Evento

MIDORI HIJIOKA CAMELO

Evento

ANA SANTANA SOUZA

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

ALEXANDRE DA SILVA
AGUIAR
IAPONY RODRIGUES
GALVAO
MARTA MARIA CASTANHO
ALMEIDA PERNAMBUCO
LUCRECIO ARAUJO DE SA
JUNIOR
CLAUDIANNY AMORIM
NORONHA
TATYANA MABEL NOBRE
BARBOSA
JEFFERSON FERNANDES
ALVES
ELDA SILVA DO
NASCIMENTO MELO
JEFFERSON FERNANDES
ALVES
FRANCISCO CLAUDIO
SOARES JR

JEFFERSON FERNANDES
ALVES
ALESSANDRO AUGUSTO
DE AZEVEDO
LUCRECIO ARAUJO DE SA
JUNIOR
ALEXANDRE DA SILVA
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Grande do Norte

Memória Digital do Centro de Educação

PROJETO Vir-a-Vila Escola Popular de
Formação na Interface Comunicação,
Educação e Cultura da Vila de Ponta
Negra

Projeto
Projeto

AGUIAR
MARCOS ANTONIO DE
CARVALHO LOPES
JOAO TADEU WECK

No DFPE foram desenvolvidas (dezessete) 17 ações de extensão, sendo

oito (08) eventos, cinco (05) cursos e quatro (04) projetos, conforme quadro nº
22, abaixo:

Quando nº 22 – Ações de Extensão do DFPE em 2014

TÍTULO DO PROJETO
Educação,
Literatura
e
temas
contemporâneos
Educação à distância e formação de
professores:
considerações
sobre
a
formação profissional
Seminário de Pedagogia Ativa e Popular e
Educação Democrática
XXII
ENCONTRO
DE
PESQUISA
EDUCACIONAL DO NORTE E NORDESTE (XXII
EPENN)
VI
SEMINÁRIO
NACIONAL
SOBRE
EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE
PESSOAS
COM
NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS
CINEMA NO POLO: cultura e educação
infantil
I Encontro de Estudos Leituras de Celestín
Freinet e de Paulo Freire
XXII SEMINÁRIO NACIONAL DA REDE
UNIVERSITAS/BR EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL:
TENSÕES E PERSPECTIVAS
Curso de Extensão a Distância Formação
Continuada em Conselho Escolar - Fase 02
Curso de Extensão a Distância Formação
Continuada em Conselho Escolar - Fase 01
Campos de experiências e saberes e ação
pedagógica na Educação Infantil -20142015
Curso de Extensão a Distância Formação
Continuada em Conselho Escolar
CURSO
DE
ATUALIZAÇÃO
DOS
FORMADORES DA CAPACITAÇÃO EM
CONSELHO ESCOLAR
Cursinho Popular do Diretório Central dos
Estudantes da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (Cursinho do DCE-UFRN)
Projeto a Universidade vai à escola

TIPO

COORDENADOR

Evento

MARLY AMARILHA

Evento

ERIKA DOS REIS GUSMAO
ANDRADE

Evento

FLAVIO BOLEIZ JUNIOR

Evento

MAGNA FRANCA

Evento

LUCIA DE ARAUJO RAMOS
MARTINS

Evento

MARIA CRISTINA LEANDRO
DE PAIVA

Evento
Evento
Curso
Curso
Curso
Curso

FLAVIO BOLEIZ JUNIOR
ALDA MARIA DUARTE
ARAUJO CASTRO
WALTER PINHEIRO
BARBOSA JUNIOR
WALTER PINHEIRO
BARBOSA JUNIOR

DENISE MARIA DE
CARVALHO LOPES
WALTER PINHEIRO
BARBOSA JUNIOR

Curso

WALTER PINHEIRO
BARBOSA JUNIOR

Projeto

WALTER PINHEIRO
BARBOSA JUNIOR

Projeto

ANDREIA DA SILVA
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Escola de Fotografia Popular da Vila de
Ponta Negra
Estaleiro de Saberes 5ª edição

Projeto
Projeto

QUINTANILHA SOUSA

FLAVIO BOLEIZ JUNIOR

MARIA DA CONCEICAO
XAVIER DE ALMEIDA

O Núcleo de Educação da Infância (NEI) organizou, em 2014, quarenta

e duas (43) ações de Extensão, sob a forma de trinta e seis (36) eventos, cinco
(05) cursos e dois (02) projetos, conforme atesta o quadro nº 23, a seguir:
Quadro nº 23 – Ações de Extensão do NEI/CAp em 2014

TÍTULO DO PROJETO
Criando
fábula,
produzindo
vídeo:
animação em Stop Motion
Instrumentos de avaliação do NEICAp/UFRN
Descobrindo o Halloween

Lançamento do vídeo de animação "A
vaca e o leite azedo"
LENDAS

TIPO

Evento
Evento
Evento
Evento
Evento

CIRANDA DE LEITURA
Exposição artística: Releitura de obras dos
artistas Piet Mondrian e Vincent Van Gogh

Evento

Embarcando nos aviões da turma 3

Evento

III Seminário de Pesquisa do NEI

Evento

Instalação Van Gohg, Picasso e Frida Kahlo
Linguagem teatral: interação família e
escola
Maquete:
Localização
espacial
na
Educação Infantil
OFICINA LITERÁRIA: ESCOLA, CRIANÇA E
FAMÍLIA: CONVIVENDO COM O PRAZER DA
LEITURA EM SUAS MÚLTIPLAS FACETAS
RECITAL DAS CORES - Esse mundo colorido

Evento

Exposição das Máscaras

RECITAL MÚSICA POP

Recital "Você conhece esse tal The
Beatles?”
Teatro de Sombras na Educação Infantil
Teatro Negro na Educação Infantil
ARARUNA: RESGATE DA CULTURA POTIGUAR
VIAGEM AO PASSADO: A ERA DOS
DINOSSAUROS
SOB
O
OLHAR
DAS
CRIANÇAS DA TURMA 1

Evento

Evento

Evento
Evento

COORDENADOR
PATRÍCIA LÚCIA GALVÃO
DA COSTA
ADELE GUIMARAES
UBARANA SANTOS
JULIANA PEREIRA SOUTO
BARRETO
PATRÍCIA LÚCIA GALVÃO
DA COSTA
SARAH EDIANEWBE
SEREJO BENTO
MARIA NUBIA PESSOA
RAÍZA GUERRA LIMA DE
MEDEIROS
BÁRBARA RAQUEL
COUTINHO TOSCANO
AZEVEDO
NAIRE JANE CAPISTRANO
RAÍZA GUERRA LIMA DE
MEDEIROS
DUMARA ALVES PEREIRA
NAYDE SOLANGE GARCIA
FONSECA
NAYDE SOLANGE GARCIA
FONSECA

Evento

LUCINEIDE CRUZ ARAUJO

Evento

DUMARA ALVES PEREIRA
FLÁVIA MAIARA LIMA
FAGUNDES
FLÁVIA MAIARA LIMA
FAGUNDES
NAYDE SOLANGE GARCIA
FONSECA
NAYDE SOLANGE GARCIA
FONSECA
DUMARA ALVES PEREIRA

Evento

Evento
Evento
Evento

Evento

Evento

ISAURA DE FRANÇA
BRANDÃO
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VAMOS DANÇAR?
Educação inclusiva
assistivas.

e

as

tecnologias

Evento
Evento

I MOSTRA CULTURAL DO NEI/CAp/UFRN

Evento

RECITAL MÚSICA DE BERÇO

Evento

Recital Esse tal de Rock'n Roll

Evento

Parceria escola-família: uma proposta de
participação dos pais na rotina de seus
filhos.

Evento

Recital Cores em Canções

Evento

RAP: Ritmo e Poesia em Movimento

Evento

BUSHIDO: movimentos e ideias sobre o bushi
e o katana
Recital Nossas Canções

III Seminário da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação e VIII Seminário do
Fórum de Educação Infantil do Rio Grande
do Norte
II SEMINÁRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
DO NEI/CAp-UFRN
I SEMINÁRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
DO NEI\CAp\UFRN
EXPOSIÇÃO - Voltando no tempo: a origem
da vida e evolução dos homens das
cavernas.
OFICINA DE RÍTMICA: Música e Movimento

XVI Encontro Nacional de Educação Infantil
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EDUCAÇÃO
INFANTIL, INFÂNCIAS E ARTE - TURMA 20142015
Curso de Aperfeiçoamento em Educação
Infantil
Currículo,
planejamento
e
organização do trabalho pedagógico na
Educação Infantil 2014-2015
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EDUCAÇÃO
INFANTIL, INFÂNCIAS E ARTE - TURMA 2014.1
CURSO BÁSICO DE LIBRAS
Cenas do vivido: ensinar e aprender LIBRAS
na Educação da Infância
GRUPO DE ESTUDOS ORFF NATAL

Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Curso

Evento

NAYAMA KEILA DA SILVA
PATRÍCIA LÚCIA GALVÃO
DA COSTA
ADELE GUIMARAES
UBARANA SANTOS
MARISTELA DE OLIVEIRA
MOSCA
MARISTELA DE OLIVEIRA
MOSCA
PATRÍCIA LÚCIA GALVÃO
DA COSTA
MARISTELA DE OLIVEIRA
MOSCA
MARISTELA DE OLIVEIRA
MOSCA
MOALDECIR FREIRE
DOMINGOS JUNIOR
MARISTELA DE OLIVEIRA
MOSCA

CRISTINA DINIZ BARRETO
DE PAIVA
ADELE GUIMARAES
UBARANA SANTOS
ANALICE CORDEIRO DOS
SANTOS VICTOR

PATRÍCIA LÚCIA GALVÃO
DA COSTA
MARISTELA DE OLIVEIRA
MOSCA
NAIRE JANE CAPISTRANO

Curso

MARIA DA CONCEICAO
DE OLIVEIRA ANDRADE

Curso

MARIANNE DA CRUZ
MOURA

Curso
Curso

Projeto
Projeto

MARIA DA CONCEICAO
DE OLIVEIRA ANDRADE
EDNA MARIA DA SILVA
SANDRO DA SILVA
CORDEIRO
MARISTELA DE OLIVEIRA
MOSCA

Para a realização das ações de extensão, o Centro de Educação

continua tendo que contornar algumas dificuldades que decorrem, em
grande parte, da inexistência de espaço físico, na UFRN, para organizar

eventos que congreguem um número elevado de participantes. Para sanar
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este problema, o CE é obrigado a alugar espaços fora da UFRN ou, quando é
possível,

solicitar

a

contribuição

de

outros

Centros,

no

sentido

de

disponibilizarem alguns de seus espaços, sobretudo os auditórios que podem
acolher um número maior de pessoas.

4.4. Atividades Administrativas
No decorrer de 2014, além das dez (10) reuniões ordinárias do Conselho

de Centro e suas Câmaras de Administração e de Ações Acadêmicas, das

reuniões Plenárias Departamentais e dos Colegiados de Cursos, foram
realizadas várias atividades importantes para o bom funcionamento do CE e

de suas Unidades e Cursos. São ações, em consonância com as diretrizes,
linhas de ação e metas definidas no Plano de Gestão do CE, para o período
de 2011 a 2015, e dizem respeito às políticas de formação, de gestão de
pessoas, de ampliação da infra-estrutura e de inserção social da área.
Seminário de Avaliação e Planejamento.
Todos os anos, e não foi diferente em 2014, o Centro tem organizado,

com a participação de todas as unidades que o compõem, dois seminários de

avaliação e planejamento. Esses seminários são uma ocasião para que

professores, pessoal técnico-administrativo e estudantes reflitam sobre as
atividades desenvolvidas, de forma a fazer ajustes e planejar ações, que

propiciem a melhoria das unidades em todos os níveis e a qualidade das
atividades acadêmicas, como está previsto no Plano de Gestão 2011-2015
(p.64).

O Primeiro Seminário, realizado em 2014.1, teve como objetivo “avaliar

as políticas de formação do Centro de Educação e planejar ações

estratégicas para a consolidação dessas políticas”. Envolveu docentes,
discentes

e

servidores

técnico-administrativos

dos

Departamentos,

do

Programa de Pós-Graduação, do Programa de Formação Continuada, dos
Cursos de Pedagogia presencial e a distância e da Unidade Suplementar
(NEI/CAp).
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O segundo Seminário, em 2014.2, procurou aprofundar a discussão do

seminário anterior, tratando de questões como: projeto LIFE, Projeto de
Mobilidade Estudantil “Erasmus”, Formação Continuidade, Formação dos

Licenciados dos Cursos de Pedagogia, reestruturação das linhas de pesquisa
do programa de pós-graduação em educação, além de apresentação e
discussão, sobre os dados de 2013 da avaliação da docência.

Ainda, em 2014, o Centro realizou um terceiro Seminário de Avaliação ,

tendo como referência o seu Plano Quadrienal de Gestão 2011-2015, com a

“finalidade de promover uma avaliação acerca das atividades realizadas no

período de 2011 a 2014, pelo Centro de Educação, e seus impactos no âmbito
da UFRN”. Organizado sob a forma de grupos de trabalho, o Seminário foi um
momento também para se conhecer os resultados da avaliação institucional
e se pensar, coletivamente, novas perspectivas de ação para o ensino, para a
pesquisa, para a extensão e para a administração.
Apoio a Eventos Científicos e Culturais
O Centro de Educação, na perspectiva da consolidação das políticas

de formação inicial de professores para a educação básica, da consolidação

das políticas de internacionalização e da mobilidade estudantil, do
fortalecimento da pesquisa e da formação de pesquisadores em educação e
do incentivo à participação de docentes e servidores técnico-administrativos

em eventos científicos e atividades de formação, deu apoio, em 2014, com
passagens, hospedagens e diárias, à participação de professores e servidores
em congressos, seminários e missões de estudo e de trabalho, nacionais e
internacionais, como atesta o quadro nº24, abaixo:

Quadro nº 24 – Eventos apoiados pelo CE em 2014
EVENTO

II ENCONTRO NACIONAL DE ACESSIBILIDADE CULTURAL, NA
UFRN, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2014.
XVI ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EVENTO
DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (NEI),NOS DIAS 28 A 30
DE MAIO DE 2014
SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE
PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, NO
PERÍODO DE 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2014

TIPO DE APOIO

PASSAGEM E
HOSPEDAGENS
PASSAGEM E
HOSPEDAGENS
PASSAGEM E
HOSPEDAGENS
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25ª JORNADA DO GRUPO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS DO
NORDESTE (GELNE), NO PERÍODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE
2014, NA UFRN
ENCONTRO DE PESQUISA EDUCACIONAL DO NORTE E
NORDESTE, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2014
SEMINÁRIO DE PEDAGOGIA ATIVA E POPULAR E EDUCAÇÃO
DEMOCRÁTICA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, NO CE/UFRN
V ENCONTRO NACIONAL DAS LICENCIATURAS (ENALIC) E IV
SEMINÁRIO NACIONAL DP PIBID
I CONGRESSO ÁGORA DE PESQUISA EM ENSINO DE LÍNGUA
ESPANHOLA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE
AGOSTO DE 2014, NA UFRN.
XXXIV Encontro do Fórum Nacional dos Diretores de
Faculdades/Institutos/Centros de Educação e Equivalentes
das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR) a realizar - se
no período 27 a 29 de março de 2014, no Setor de Educação
da Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba/PR.
reuniões com grupos de pesquisadores do Centro de
Educação, integrantes do Laboratório de Qualidade
Docente, coordenados pela professora Elena Mabel Brutten
Baldi e do Programa Erasmos.
Participar do 8 º Congresso de Secretários das Universidades
Brasileiras, como participante e membro do Fórum do
CONSUB, no dias 29 de setembro de 2014 a 02 de outubro de
2014.
Palestras com o professor REINER HILDEBRANDT-STRAMANN, nos
dias 28 e 29 de agosto e 01 de setembro de 2014 em evento
promovido pelo Centro de Educação/UFRN, sob a
coordenação do Professor Lucrécio Araújo de Sá Júnior.
Conferência no Seminário de Pedagogia ativa e popular e
Educação Democrática, no dia 23 de outubro de 2014, no
CE/UFRN e participar de reunião com o Grupo de Estudos e
Pesquisa em Educação Ativa - GEPEA, no dia 24 de outubro
de 2014.
PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISAS EM
TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS E LÍNGUA
PORTUGUESA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 14 DE
NOVEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC.
Participar da seguinte programação: Dia 23- Encontro com os
coordenadores do Estaleiro de Saberes. Dia 24- Banca de
Seminário Doutoral II de Thiago Emmanuel Araújo Severo, na
UFRN Dia 25 a 27 - Atividade no Estaleiro de Saberes e
entrevista com os professores. Dia 28 e 29 -Reunião de
trabalho com os organizadores do livro Ecologias do
Semiárido, livro do qual é um dos autores.
VII Encontro Nacional de Cerimonial Universitário, a ser
realizado no período de 03 a 07 de junho de 2014, em Vitória Espírito Santo.
Participar de reunião com o Ministro de Educação, professor

PASSAGEM E
HOSPEDAGENS
PASSAGEM E
HOSPEDAGENS
PASSAGEM E
HOSPEDAGENS
PASSAGEM E
HOSPEDAGENS
PASSAGEM E
HOSPEDAGENS
PASSAGEM E
HOSPEDAGENS

PASSAGEM E
HOSPEDAGENS
PASSAGEM E
HOSPEDAGENS
PASSAGEM E
HOSPEDAGENS

PASSAGEM E
HOSPEDAGENS

PASSAGEM E DIÁRIA

PASSAGEM E
HOSPEDAGENS

PASSAGEM E DIÁRIA
PASSAGEM E DIÁRIA
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José Henrique Paim, dia 15/07. A reunião foi agendada pelo
Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centro de
Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas
Brasileiras.
Participar de Missão para Cooperação Internacional, no
período de 07 a 18 de setembro de 2014, nas Universidades de
Lisboa e na Universidade do Porto, bem como no XII
Congresso SPCE, evento promovido pela Sociedade
Portuguesa de Ciências da Educação na Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal.
Participar de Reunião com as entidades educacionais, para
preparação da Conferência Nacional de Educação, em
novembro de 2014.
Merlin Road Show, uma feira expositiva dos últimos
lançamentos em equipamentos audiovisuais do mercado. O
evento também oferece palestras e workshops sobre aspectos
mais recentes da produção em foto e vídeo, como a
gravação em 4k. A servidora atua no Centro de Educação
como coordenadora do Laboratório de Tecnologia
Educacional, que está em processo de instalação e isso
implica na aquisição de soluções em equipamentos e
sofwares adequados às necessidades do Centro, relativas às
tecnologia educacionais. Vale ressaltar que o Laboratório de
Tecnologia Educacional - LTE está incorporado ao Programa
LIFE - Laboratórios Interdisciplinares de Formação de
Educadores, que também se encontra em execução,
demandando uma vasta quantidade de equipamentos e
soluções informáticas para suas ações.
I Encontro Nacional LIFE
Coordenar as atividades do Grupo do Projeto "O que os olhos
não veem o coração (não)sente" do espetáculo "AS CORES
DE FRIDA", nos dias 29 e 30 de março de 2014, no âmbito da III
Semana do Teatro, em dois atos, a ser realizado no espaço
Avoante de Cultura - Currais Novos (RN).
Participar do "VI Congreso Internacional sobre Formacion de
Profesores de Ciencias", na cidade de Bogotá, Colômbia, no
período de 05.10.2014 a 12.10.2014
Missão Internacional de Cooperação Científica pelo Projeto
ERASMUS MUNDUS IBRASIL, a ser realizado no período de 22 a
28 de setembro de 2014, na Universidade de Lille 3 - França.
Participar do "VI Congreso Internacional sobre Formacion de
Profesores de Ciencias", na cidade de Bogotá, Colômbia, no
período de 05.10.2014 a 12.10.2014

PASSAGEM E DIÁRIA

PASSAGEM E DIÁRIA

DIÁRIAS

PASSAGEM E DIÁRIA
DIÁRIAS

PASSAGEM E DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA

Como incentivo à participação dos discentes em eventos da área de

educação, o Centro proporcionou, em 2014, auxílio financeiro a cinqüenta e

um (51) estudantes que apresentaram trabalhos em diferentes eventos,
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regionais e nacionais, conforme o quadro nº 25, abaixo, e vinte seis (26)

estudantes, incluindo os membros do Centro Acadêmico de Pedagogia

(CAPED), que participaram do 34º Encontro Nacional de Estudantes de
Pedagogia (ENEPe), realizado, de 23 a 30 de agosto de 2014, na Universidade
Federal de Pernambuco.

Quadro nº 25 – Alunos beneficiados para participar de eventos em 2014
BENEFICIÁRIO

DESCRIÇÃO

1. GIRLIANY SANTIAGO SOARES

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “Gestão
financeira descentralizada da escola pública: o IDEB como
parâmetro de avaliação”, no III Seminário da Associação
Nacional de Políticas e Administração da Educação, a ser
realizado no período de 08 a 09 de maio de 2014, na
Universidade Federal do Paraná.

2. ELAN CAVALCANTE DA FONSECA
FERREIRA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “Escritas
de Alfabetizandos do Rio Grande do Norte: um estudo
psicogenético”, no VI Fórum Internacional de Pedagogia, a
ser realizado no período de 30 de julho a 01 de agosto de
2014, na Universidade Federal de Santa Maria.

3. WILLIAM COSME DA SILVA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “a
Educação do século XXI dialogando com a pedagogia
Freireana”, no I Seminário de Pedagogia do Rio Grande do
Norte, a ser realizado no período de 07 a 08 junho de 2014,
em Santana do Matos - RN.

4. MARIANNA MEDEIROS DA SILVA

Participar do Curso de Alfabetização no Sistema Braille, a ser
realizado no Instituto Benjamim Constant, no Rio de
Janeiro(RJ), no período de 14 a 18 de julho de 2014.

5. IRIS BEZERRA DA HORA

Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Diretrizes Políticas para a Carreira do Magistério Público: a
experiência da rede municipal de Natal/RN”, no X Seminário
Internacional Rede Latino-americana de Estudos sobre
Trabalho Docente, a ser realizado no período de 12 a 15 de
agosto de 2014, na Universidade do Estado da Bahia.

6. MARY CARNEIRO DE PAIVA

Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Pesquisa na graduação: um olhar para o projeto político
pedagógico a partir da prática docente”, no VI Fórum
Internacional de Pedagogia, a ser realizado no período de
30 de julho 01 de agosto de 2014, em Santa Maria/RS.

7. POLYANA OLIVEIRA CARDOZO

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “A
implementação do piso salarial profissional nacional (Lei
federal n° 11.738/08) na carreira docente da rede estadual
de ensino do Rio Grande do Norte”, no X Seminário
Internacional Rede Latino-americana de Estudos sobre
Trabalho Docente, a ser realizado no período de 12 a 15 de
agosto de 2014, na Universidade do Estado da Bahia.
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8. DANIELE CORDEIRO PEREIRA

9. RAYONNARA KÉSSIA DE SOUZA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “Leitura
e literária na formação docente: o despertar de um olhar
criativo”, no V ENLIJE – Encontro Nacional de Literatura
Infanto-Juvenil e Ensino, a ser realizado no período de 20 a 22
de agosto de 2014, na Universidade Federal de Campina
Grande.
Participação e apresentação do trabalho intitulado: “Ensino
de literatura: uma vivência com professores em formação
inicial”, no V ENLIJE – Encontro Nacional de Literatura InfantoJuvenil e Ensino, a ser realizado no período de 20 a 22 de
agosto de 2014, na Universidade Federal de Campina
Grande.

10. ANDRESSA FERREIRA BARBOSA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “A
ilusão no livro de poesia”, no V ENLIJE – Encontro Nacional de
Literatura Infanto-Juvenil e Ensino, a ser realizado no período
de 20 a 22 de agosto de 2014, na Universidade Federal de
Campina Grande.

11. FRANCIMARA MARCOLINO DA
SILVA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “Poesia
e estratégias argumentativas”, no V ENLIJE – Encontro
Nacional de Literatura Infanto-Juvenil e Ensino, a ser
realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2014, na
Universidade Federal de Campina Grande.

12. MARIA DANÚBIA DE MOURA LIMA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “Voz e
compreensão na leitura de poemas no ensino fundamental:
as respostas dos aprendizes”, no V ENLIJE – Encontro
Nacional de Literatura Infanto-Juvenil e Ensino, a ser
realizado no período de 20 a 22 de agosto de 2014, na
Universidade Federal de Campina Grande.

13. SÉRGIO RICARDO LINS DA
FONSECA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “O
pedagogo e a pedagogia humanizadora integrada –
educação e saúde”, no 34º ENEPE – Encontro Nacional dos
Estudantes de Pedagogia, a ser realizado no período de 23 a
30 de agosto de 2014, em Refice-PE.

14. DANIELA LOURENA DOS SANTOS
LUCENA

15. KAROLYNE CRISTINA DE
CARVALHO ARAUJO

16. JOSÉ OZILDO DOS SANTOS
SEGUNDO

Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Fracasso Escolar”, no 34º ENEPE – Encontro Nacional dos
Estudantes de Pedagogia, a ser realizado no período de 23 a
30 de agosto de 2014, em Refice-PE.
Participação e apresentação do trabalho intitulado: “Parque
Estadual das Dunas: um lugar de aprendizagem”, no 34º
ENEPE – Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia, a
ser realizado no período de 23 a 30 de agosto de 2014, em
Refice-PE.
Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Viagem ao Conhecimento: uma rota do saber na EJA”, no
34º ENEPE – Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia,
a ser realizado no período de 23 a 30 de agosto de 2014, em
Refice-PE.
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17. QUEILA SILVA DE OLIVEIRA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “Um
estudo das características da implementação de classe
hospitalar na educação infantil”, no 6º Congresso Brasileiro
de Educação Especial e IX Encontro Nacional dos
Pesquisadores da Educação Especial, a ser realizado no
período de 01 a 04 de novembro de 2014, na UFSCAR, São
Carlos/SP.

18. LUCYANNE ISABELLE SALES DA
COSTA VENTURA

Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Desafios na/para inclusão escolar de uma criança com
transtorno do espectro autista”, no 6º Congresso Brasileiro de
Educação Especial e IX Encontro Nacional dos Pesquisadores
da Educação Especial, a ser realizado no período de 01 a 04
de novembro de 2014, na UFSCAR, São Carlos/SP.

19. EVELYN SILVA SOARES

Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Narrativas infantis: o que nos dizem as crianças sobre como
fazer amigos na escola?”, no VI Congresso Internacional de
Pesquisa (Auto)Biográfica, a ser realizado no período de 16 a
19 de novembro de 2014, na Universidade Federal do Rio de
Janeiro.

20. DÉBORA BORGES DE ARAÚJO

Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Narrativas infantis: o que nos contam as crianças sobre a
violência simbólica e física em escolas da infância?”, no VI
Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica, a ser
realizado no período de 16 a 19 de novembro de 2014, na
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

21. FRANCISCA EDNEIDE CESÁRIO DE
OLIVEIRA
22. AMANDA CRISTINA FERNANDES
23. SEBASTIANA ADRIANA FERNANDES
24. MARIA ELIANE DE OLIVEIRA
25. MARIA CLENIUDA DA SILVA
26. EDILENE MARIA DE QUEIROZ
27. FRANCISCA KALIDIANE DOS
SANTOS MEDEIROS
28 CARMEN RAQUEL FERNANDES DE
FREITAS
29. JAQUELINE ELAYNE ELIAS
30. VANESSA MARIA DO NASCIMENTO
31. JURANDA BATISTA DE OLIVEIRA
32. JOSEFA LEIDIJANE DE OLIVEIRA
33. CLEÓPATRA MADELEINE DE
SIQUEIRAS MOREIRA
34. FRANCISCA MAYANA COSTA
35. REGINEIDE FERNANDES DA SILVA
36. ANTONIO DE LISBOA PAIVA REGO
37. MARIA CLEILMA DA COSTA
38. MARIA ELIANE DA SILVA
39. MARIA EUDIVANIA DA COSTA
NASCIMENTO
40. MARIA EUZILEIDE DINIZ

Participação e apresentação de trabalho na XX Semana de
Ciência, Tecnologia e Cultura - CIENTEC/2014, a ser realizada
no período de 21 a 24 de outubro de 2014, na UFRN.
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41. MARIANNA MEDEIROS DA SILVA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “O olhar
dos professores da sala de recurso multifuncional sobre
aspectos que envolvam seu trabalho”, no 6º Congresso
Brasileiro de Educação Especial e IX Encontro Nacional dos
Pesquisadores da Educação Especial, a ser realizado no
período de 01 a 04 de novembro de 2014, na UFSCAR, São
Carlos –SP.

42. RIVIANE SOARES DE LIMA SILVA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “Um
olhar sobre o ensino-aprendizagem de uma aluna com
deficiência intelectual”, no 6º Congresso Brasileiro de
Educação Especial e IX Encontro Nacional dos Pesquisadores
da Educação Especial, a ser realizado no período de 01 a 04
de novembro de 2014, na UFSCAR, São Carlos –SP.

43. DEYSI JANE DO NASCIMENTO
ROCHA

Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Contando histórias com fantoches na educação infantil:
relatando a experiência do estágio supervisionado no Curso
de Pedagogia”, no V Semana de Estudos, Teorias e Práticas
Educativas (SETEPE) e I Colóquio das Licenciaturas que
integram o PIBID/UERN, a ser realizado no período de 15 a 17
de outubro de 2014, na UERN – Pau dos Ferros/RN.

44. THAYANNE ÉRICA TORRES DE ASSIS

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “A
inclusão de uma aluna com deficiência visual na escola
regular: dificuldades e desafios”, no V Semana de Estudos,
Teorias e Práticas Educativas (SETEPE) e I Colóquio das
Licenciaturas que integram o PIBID/UERN, a ser realizado no
período de 15 a 17 de outubro de 2014, na UERN – Pau dos
Ferros/RN.

45. NAELLY CARLA MEDEIROS
ARAÚJO

Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Educação a distância: a sua expansão em cursos de
licenciatura na UFRN”, no VIII Seminário Regional de Política e
Administração da Educação do Nordeste, a ser realizado no
período de 06 a 08 de dezembro de 2014, na Universidade
Federal da Bahia, Salvador.

46. BRUNA KELLY DA COSTA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “O
Plano de Ações Articuladas (PAR) e sua implementação no
município de Acari/RN”, no VII Encontro Estadual ANPA/PB, a
ser realizado no período de 25 a 26 de novembro de 2014, na
Universidade Federal de Campina Grande – PB, Campus I.

47. GIRLIANY SANTIAGO SOARES

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “O
Conselho de Escola como promotor de democratização da
gestão escolar publica: experiências em escolas de alto e
baixo IDEB no município de Natal”, no VIII Seminário Regional
de Política e Administração da Educação do Nordeste, a ser
realizado no período de 06 a 08 de dezembro de 2014, na
Universidade Federal da Bahia, Salvador.
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48. POLYANA OLIVEIRA CARDOZO

Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Diretrizes para a valorização do magistério: o plano de
cargos, carreira e remuneração dos professores da rede
estadual de ensino do RN”, no VII Encontro Estadual
ANPAE/PB, a ser realizado no período de 25 a 26 de
novembro de 2014, na Universidade Federal de Campina
Grande – PB, Campus I.

49. AMANDA HIGINO FERREIRA DE
SOUSA

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “Plano
de ações articuladas (2007-2011): a dimensão da gestão
educacional no município de São José do Campestre/RN”,
no VIII Seminário Regional de Política e Administração da
Educação do Nordeste, a ser realizado no período de 06 a
08 de dezembro de 2014, na Universidade Federal da Bahia,
Salvador.

50. ANGELA MARIA FERREIRA DA
SILVA

Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Avaliação institucional e escolas potiguares: influência no
cotidiano escolar”, no VII Encontro Estadual ANPAE/PB, a ser
realizado no período de 25 a 26 de novembro de 2014, na
Universidade Federal de Campina Grande – PB, Campus I.

51. ROSANGELA FERREIRA
CAVALCANTI

Participação e apresentação do trabalho intitulado:
“Políticas de formação docente: desafios e perspectivas”, no
VII Encontro Estadual ANPAE/PB, a ser realizado no período
de 25 a 26 de novembro de 2014, na Universidade Federal
de Campina Grande – PB, Campus I.

Reuniões com gestores, docentes e servidores técnico-administrativos
a. Continuaram sendo realizadas as Reuniões semanais com a Assessoria
Técnica em Administração Geral, para acompanhar e solicitar pedidos de
serviços de manutenção, requisições de materiais e controle do pessoal

terceirizado e com a Assessoria Técnica em Planejamento e Execução
Orçamentária para acompanhar a execução do orçamento e os repasses dos
recursos às unidades que fazem parte do CE.

b. Reuniões com gestores: chefes de departamento, coordenadores de cursos
e direção do NEI, para discutir questões internas às unidades, como, por
exemplo, redistribuição de docentes, encaminhamentos de processos,
reestruturação

curricular

(pós-graduação),

organização

de

seleção

(mestrado/doutorado), propostas de minutas de resolução (NEI), elaboração
de editais (NEI), elaboração de calendário anual do CE, além de questões
relativas a problemas no atendimento de estudantes e no andamento das
atividades docentes da unidade.
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c. Reuniões com a Superintendência de Infra-Estrutura: foram realizadas
reuniões com arquitetos e o Superintendente, com o objetivo de acompanhar
o andamento da construção do andar da pós-graduação no prédio do
NEPSA II, do prédio de sala de aula e as obras do prédio do NEI/CAp.

d. Reuniões com a Magnífica Reitora, e demais diretores de centros e
Unidades

Acadêmicas,

para

discutir

questões

pontuais,

como

matriz

orçamentária, minutas de resoluções e medidas outras a serem tomadas.
e. Audiência com a Magnífica Reitora para discutir questões relativas ao
Centro de Educação, como: infra-estrutra e contratação de pessoal,
conforme pauta, abaixo:
Infra- estrutura:






Prédio de salas de aula do CE : andamento processo de licitação e
previsão concreta de início da obra.
Construção de mais um bloco para a Formação Continuada.
Recursos financeiros para a construção de creche e reforma de prédios
do NEI e do NEPI.
Situação do NEPSA: aparelhos de ar condicionado incorretos, previsão
para o fim da construção e inauguração.
Instalação do elevador do CE

Pessoal:





Contratação de vigilância terceirizada para a noite no CE e para a
tarde e noite no NEI.
Vagas para bibliotecária e cargos técnico-administrativos em função
da ampliação do NEI.
Vagas para professor efetivo em função das aposentadorias entre 2014
e 2015.
Contratação de funcionário para o Comitê Gestor.

f. Reunião com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para discutir problemas

relativos à redistribuição de professores para o Centro, remoção e
contratação

de

pessoal

técnico-administrativo

e

levantamento

necessidade de capacitação do servidores técnico-administrativos

de

75

g. Reuniões com gestores, docentes e funcionários técnico-administrativos do
CE, para organizar o XXII Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e
Nordeste.

h. Reuniões com gestores, docentes, funcionários técnico-administrativos e

representantes da Pró-Reitoria de Graduação, para organizar V Encontro
Nacional das Licenciaturas e o IV Seminário Nacional do PIBID.

i. Reuniões da Comissão para a Reformulação do Regimento Interno do CE.
j.

Reuniões

da

direção,

assessoria

administrativa,

servidores

técnico-

administrativos e pessoal terceirizado, para “ planejar estratégias , com vistas a

empreender melhorias nas relações de trabalho e nos procedimentos
administrativos”, conforme Plano de Gestão 2011-2015, p. 60).

k. Reuniões com representantes do Centro Acadêmico de Pedagogia para
discutir e organizar o XII Encontro Norte e Nordeste dos Estudantes de
Pedagogia – ENNOEPE, a ser sediado pela UFRN, em janeiro de 2015.
Participação em encontros e eventos
O Centro de Educação esteve representado, em 2014, através de sua direção
e de docentes lotados nos dois departamentos, em diferentes eventos, a
saber:


Reunião sobre o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio,



XXXIV

representações da UFRN, da UFERSA, do IFRN e da SEEC/RN.
Encontro

do

Fórum

Faculdades/Institutos/Centros

de

Nacional

Educação

dos

e

Diretores

Equivalentes

com
de

das

Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR), realizado no período de
27 a 29 de março de 2014, na Universidade Federal do Paraná.



Conferência Nacional de Educação (CONAE)-2014, realizada no



Reunião sobre Política Nacional de Formação de Professores da



período de 19 a 23 de novembro de 2014 , em Brasília.

Educação Básica, realizada, em Brasília, no período de 14 e 16 de
dezembro de 2014.

Reunião com a Diretoria de Políticas de Educação Especial, realizada
em Brasília, em 17 de dezembro de 2014.
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5. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS DESPESAS EXECUTADAS
O Demonstrativo simplificado das despesas executadas pelo Centro de

Educação apresenta o resumo das despesas com Material de consumo,
Material Permanente, Diárias e Passagens, bem como Serviço de pessoa

jurídica, Serviço de Pessoa Física, entre outros conforme extrato apresentado
em anexo extraído do SIPAC/UFRN.

As despesas do Centro de Educação são ordenadas pela Pró-Reitoria

de Administração, em razão da decisão do Centro em não instalar o setor de
execução orçamentária desde a sua instalação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizando, destaca-se a que todas as atividades apresentadas neste

Relatório demonstram o intenso trabalho realizado no ensino, na pesquisa, na
extensão e na administração e a importante atuação do Centro de

Educação na UFRN, no estado do RN e em várias instituições nacionais e
internacionais. Esse esforço coletivo tem contribuído fortemente para construir

estratégias que promovam a melhoria da educação e para a implantação
das políticas de formação de profissionais, da pesquisa e da responsabilidade

com as problemáticas sociais, por meio da extensão, sempre em consonância

com as diretrizes, as linhas prioritárias de ação e as metas do seu Plano
Quadrienal de Gestão 2011-2015.

Destaca-se, também, que o exercício de relatar promove ricas

possibilidades de construção de novas ações, em 2015, a partir do movimento
de reflexão sobre a ação, essencial para o crescimento das pessoas
envolvidas nas ações realizadas e para a efetivação da missão educativa que
a UFRN assume perante a sociedade norte-rio-grandense.
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UFRN, CENTRO DE EDUCAÇÃO. Relatório de Gestão do Laboratório de
Tecnologia Educacional – 2014.

Natal, 19 de janeiro de 2014
______________________________________
Márcia Maria Gurgel Ribeiro
Diretora do Centro de Educação
______________________________________
Marcos Antonio de Carvalho Lopes
Vice-Diretor do Centro de Educação
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